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ERRATA

Przed przystpieniem do czytania uprasza si^ o popr-

vienie bodaj tych kilku, najwaniejszych bdów drukarskich:

Tom 1, Str. 63, wiersz 15 — nie zamkni«;ty zosta nawia. co

czyni zdanie niezrozumiaem. Winno by

:

•..zbiesfli do gromads^ — ^^oliardowra fainiiia*M

Str. 108, wiersz 8 od góry:_

wmiast: daremnie zby pasz, winno by: — •••paszcza
Str. 114, wiersz 4 od dou:
wmiast: wszystkich królów ziemi, winno by: — ..«zieinie

Str. 172, wiersz 11 od dou:
wmiast : przedwiecznym, winno by : — przed^eczomym
Str. 209, wiersz 12 od góry:

wmiast: zbiry, winno by: — zbirów
Tom II Str. 10, wiersz 14 od góry:

wmiast: Gaud amus, winno by: — Gaudeamiui
Str 92, wiersz 13 od dou

:

wmiast: poóke, winno by: — poóky.
Rzecz caia, o piciuset nieomal stronnicach scieliwego

druku, podzielona bya na dwa tomy, normalnej, jak si przy-

puszczao, objtoci. Nieoczekiwana cienko papieru tej edy-

eyi z czasów wojennych uczynia podzia taki oczywicie zby-

tecznym. Zaznaczony by jednak musia, nawet pod jedn
skadk, ze wzcjldu na dokonan uprzednio, podwójn nume-

racj stronnic.

Utrudnienia obecne w komunikowaniu si z Poznaniem

Dra w przesyce korekt tómacz chyba dostatecznie te usterki.
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a schodach wityni sprawowao
si naboestwo wtóre w ciszy

i socu. Pod ebraków litanie

i piewne turkanie gobi przy-

klkiwao tu chopstwo na korne

ucaowanie kocielnego podmu-
rza. Lizay ich wargi ksztaty

mnogie w kamieniu tam zdzia-

ane, caujc w zachwytliwej po-

korze i mdrych i gupich panien

wyobraenia, i Hioba na barogu, i centaura, który po-

gastwo oznacza, i gobic zwalczajc smoka. e-
bractwo zamadlao te caunki bogomolne, a rozsonecz-

nienie ranka kado pozocisty paszcz miosierdzia na te

by kotuniate, na parciane gieza, na nogi czarne jak

ziemia. Za ptactwo kocielne gwarzyo ochotnie z serc

cnych prostot.

Tak si sprawowao pod kocioem odwitne
koldowanie najbardziej uznojonych.

A gdy onym Bóg si rodzi w kadego wita
rozradowaniu, opodal zalegali taborem ludzie inni,

którym Bóg, zda si, w piersiach umar.
Wystawiao to z pod achmanów socu swe

robactwo na piersiach. Snuj si midzy nimi gobie
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zamilke i skacz po nich lekkiemi nóki. A gnuno
miejskich ndzarzy, muchom nawet nieobronna, po-

ziera t^po na ptasz zwinnoci w socu.
I ptnik tu si znalaz — niegdy do Ziemi witej

wdrownik, dzi próny azga po kocioach grodu —
z posochem w doni i liciem palmowym na grzbiecie

zalegajcy schody domów boych. A dziwnie, e si
palma tu znalaza! Bo prawdziwie jakowa spiekota

siom serdecznym, rzekniesz, duch Wschodu zia na

tych ludzi. Stercz wród nich sztywnemi komi
i starce w szopie wosów i brody, niczem pnie zmur-

szae w grzybiej pakoci: ebraki najgnuniejsze, które

i pacierza za dusze ku zbonemu jamunictwu nie

umiej, a tylko urokiem strasz. Przywasa si tu

i mnich jaki z klasztoru za ospao wygnany, i klerk,

który ducha przepi, a ksiki wraz z szat owieco-

nego ju dawno w koci przegra.

I z murarzy wolnych niejeden zalega tu bez-

robotnie. Niegdy bywao strzpi dutem te ciosy

kocioa, gazom samym lekkoci nadajc, A gdy ty-

sicem rk wypitrzyy si one na skoczony ugrom

tumu, gdy wypado duto, kierowane biciem serc ty-

sica, owisy i ramiona w bezczynie. Dusza, w zespole

zapaów dzielna, nie ostaa si w opieszaoci po-

wszechnej. I sama od nieociosanego gazu cisza,

leaa oto kamieniem u dokonanego spoecznie dziea.

Ta si jeno skarga dobywaa podczas z warg onych

robotników: „O królu, królu nasz, wezwij naród swój

do nowego czynu!"

I junaków wataha caa zalegaa tu niemrawie,
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do wojny tsknic w opieszaoci dni swoich. „Ona',

mówili, odmieni czasy."

Przytrafiali si tu wreszcie ludzie dziwni: po pas

r nadzy, z rózg przy sobie. Duchem to niegdy hardzi,

heterodoksy zaraeni, jawicy si z wyroku, by kadego
wita otrzyma przed otarzem przepisan chost.

Pod dugim dociskiem haby stary si te czoa; ju
ich zbiry ciga tu nie potrzebowali; zwlekali si

sami z rózg na si w garci. 1 z tem ju tylko po-

uczeniem dla innych: „nie przeciw si mocy, bo silna".

Zgoa, wszystkie te mieszczany^ zuboae w siy

ziemskiego dotrwania, zwlekay si oto marami ycia

pod koció.

W onym za tumie rki upraszajcej nikt nie

podejmowa: w zniechceniu ku wasnej doli zaskle-

piay si te serca goryczn nienawici ku ludziom.

Wielu nie potrzebowao nawet jamuny, majcw schow-

kach szat swoich jakie tam nieliczone grosze. Bywao
wszelako, e czyje zby uj odruchem godu chleb

niewidziany i tem zbydlceniem w gnunoci roztkliw^i

tpe miosierdzie sytych: — padnie mu pod nogi ks
jaki. On poknie go rycho, wraz w ty si sania

i z wypogodzonem na chwil obliczem powiada za

podzik ca:
„wity chlebu pod kocioa murem najsmacz-

niejszy

A szerzya si ta bizancka zaraza wszdy, oso-

bliwie po miastach, niosc otpienie w mamroty
mniszych i ksiych pacierzy i szerzc wród ludzi

wieckich gnun nieufno w zbawienie duszy. Opu-



- 8 -

stoszay po grodach kocioy i warsztaty zarazem;

obj^o tumy wielkie zobojtnienie zarówno dla spraw

duszy jak i ciaa. Ze za oa snem ju tylko nciy,

wic zaniedbywane kobiety tak cierpkoci i swarem
wypeniy miasto, i mierzo przez nie wszystkim i ycie

nawet samo. W oczach modziey nie dojrzysz cief>ych

pomyków otuchy, jeno byski zimnego szydu nad sob,

nad ludmi i yciem; opróniy im si piersi z tsknot

i nadziei. W popioach ycia dogasay ostatnie ule
zapau.

Ten trd na dusze: grzech nierzdnego smutku,

imieniem Acedii przez koció potpiony, zia omartwic
na ycie wieckie i duchowne.

Powiadali — e Pan Jezus ukrzyowan nie

zmartwychwsta, a krzyuje si wci w kadej chy-

bionej doli czeczej: w wygasej piersi modziaskiej,

w mskiej sile starganej daremnie, w zagoryczeniu

niewieciem, w kwiecie zmroonym i nadamanej trzci-

nie. Kady wlók nietylko krzy swej doli na grzbiecie,

ale i krzy Boej Mki w piersiach; a chybieniem

swego ycia — ywego Boga w sobie zdradza: nowy

Judasz na nowe mki go wydawa. wiat sta si

Golgot sumie, rojn u stoków od czarnej szaraczy

Judaszów — a po nieboskony krwawe.

Pod chmury wypitrzone ogromy tumów run
chyba miay, bo niskie smutki czecze toczy ju jy
kocioa fundamenty — rzekniesz, nawet opok Pio-

trowa sam skruszyby zdoay!

Daremnie koció, w obronie siebie samego, wzy-

wa, za witym Pawem, aby ludzie pilnem przyka-
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daniem rk do spraw wieckich warowali si smutkom,

które mier wyzywaj. Daremnie biskupi gosem
Pawa woali po kocioach: „Weselcie si w Panu! —
1 powtóre powiadam wam: weselcie si w Panu!...

Zawsze si weselcie!" — Daremnie chopstwo onemi

^osy ruszone zajmowao po grodach kocioy na

wita prostaczej radoci, na gburów weselisko, na

przedrwiny pospólstwa z powagi i wadzy kadej, —
bo, cho si on cib roztaczyy kocioy, na duszne

zniemoenie ludzi po grodach osiadych nie byo sku-

tecznego sowa, taca i leku,

W smutku rzesz sumieniem rozbolaych weseliy

si matoy, a gburstwo ucieszne najblisze si stao

otarzów.

Wic zatrzasnli biskupi dwierze kocielne uwe-

seleniom onym.

A smutek pozostawa.

Tedy kadego nazajutrz po odpustach narodowych

i witkach chorgwianych, troska sumie i bezjutrze

doli zalegay ulice i przyrynki dobrego miasta. Wlekli

ludzie sw^e kroki jak te muchy po kleju, uli cierpliwie

wity chlebu ubóstwa midzy murami kocioów
i wsuchiwali si, ali nie pluskaj konie jakowych przy-

byszów po odwiecznej kauy u wrót miasta sennego.

Bo w opieszaoci nadziei ostatnich i ta majaczya

si ludziom pod pierzynami: e jak miasto w potrzebie

obroni pewnie bdni rycerze, tak ycie powszechne

uwaruj najskuteczniej od smutków bdne rybaty.

Zasi dzie odpustowy cignie ich tu niechybnie

z za murów, z wszelakich oddali.
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(Jto wielki b^ben na wózku ogasza gromko ich

przybycie.

A ów zgiek i gwar wielojzyczny, jakim wype-
nili wraz ulice, zda si niejednym uszom dziwosu-

chem wróbnym, niczem blekot órawi, syszany

niegdy nad miastem. „I prawdziwie — zamylali si

ludzie na widok tego cigu wdrownych, — czeme
wolno czecza gorsza Bogu od ptaszej ? Siejemy, bo

i zbieramy troski nasze na jednej wci grudzie. Zw-
drowali oni t por wiaty: napatrzyli si, nasuchali,

namdrzyli, — hej!"

Tak to w smty miejskiej ciasnoty, midzy ycia

smutniki spaday nagle z szerokiego wiata ycia

igrce.

W pstrym tumie wagantów ledwie odrónisz

linochoda w blaszkowym stroju rycerza i z tyczk gro-

chow w garci. Obok stpa niedwiednik z besty

srog. I ognia poeracz. I- siacz okrutnie gruby,

który konia barami podwignie. Za ku zaciekawieniu

najbardziej opieszaych wkracza oto w miasto i skoczka

pikna, wystawiajc dumnie pier cakiem go. Przy

niej to chopi w giele jeno: menestrel gle stro-

jcy pod uchem.

Oklaski powitaj pieniarza. 1 nie milkn w tumie.

Póki z gromady nie wyskoczy fabulator
z gb go i spron, barwami szat obcisych, rzek-

by, przepoowion na ót i kran poa czeka.

„Hej! — witaj ludzie gadkarza, — idzie rózga na

mnichów i kropido na nich szataskie! Z pyszn.i
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mie si bd ksia i pany! I skpce na worach I

I godnoci dufne!" — Cieszy si gadkarz onem po-

witaniem, zaciera iapy, a ruchliw gb zbat pocznie

parska, strzydz ni i otrzsa: wanie jak ta

wydra, gdy ryb chwyci. „Wydro ty, wydro ze

wiata ucieszna, najdziesz dosy karmi w stawisku

naszem!"

Gdy cichy, nawet w pamici ludzi starych, rapso-

dów kobza i gos u studni wieszczcy gsta rycerskie,

ten ci z wdrownych sta si ludziom najmilszy:

fabulator innobilium., mieszczan jurnik i po-

mciciel w m.iechu, — sam dla nich niczem rycerz

bdny, gród wyzwalajcy.

Krwi ludzkiej w yach ruszenie nios swem po-

jawieniem ludzie wdrow^ni. Bo w rumorze i zgieku

ogromnym bije od tych gromad ochoczego ducha

ywotno zaraliwsza nad smutki.

„Joculatores!" — huka po ulicach nie-

zbone „hozanna" dla wagantów spronych. „Igrce

w gród wal!" — rozbiega si nowina po miecie

caem.

Za bawemi szybami w oowiu, w domach co za-

cniejszych, przewituj jasne gówki pa z barwn
tam nici u szyi, a pracowite paluszki jeszcze u szyb

zda si wzorz krosien obrazy.

Wypatruj oczy w ulic:

„Który to midzy wami ongler bdzie: ro-

mansów opowiadacz? Niech zajdzie w piekarni.

Nakarmi, wykpi, odziej w szaty nowe, wszystkie

lampy wieczernika rozjarz, dzban wina wystawi
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i czarki pikne, druchny i suebne zwoam, — i b-
dziesz nam prawi, bdziesz opowiada!... A potem,

w dugie miesice i lata, gdy poche ju dawno za-

pomn, snu mi si bdzie opowie twoja, i prz(
i mota w niciach, i wzorzy w przejasne obrazy

krosien na bkitu pocieli. A rycerzy twoich czynami

i kochaniem karmi bd pody mowe w ywocie
moim!"

„Hej, który to igrzec od powieci, — ongler,

—

midzy wami wdrowni?"
„Tum ci jest!" — czterech si ozwao. Kady

inn obiecuje powie i pod inny koció prosi.

Mowie tymczasem stroskanem czoem nie ich

to wypatruj przez szyby: w klerka czarnej szacie,

w naramiennym konierzu i wisiorach kaptura, szed

w tumie herszt onej bandy, goliardus sam:

wagant miastu grony, który i biskupa si way, i

króla paszczem zatarga, gdy ludzi wierszami zasmuca

i podjudza wraz. Wyjdziesz bywao na rynek po-

sucha poety: — krew ci wraz wszystka do gowy
uderzy, — owo syszysz i contra papam car-
mina rebellis !...

„Joculatores!" — grzmi tymczasem miasto

ju cae.

Do suncego przez ulic taboru i z datkiem

w garci nie dociniesz si teraz. Ledwie si do
dotoczy wysannik biskupa, temi pytaniami swego

pana zadyszany, s li nowe pieni na wiecie i zali

maj waganty midzy sob jakiego glarza przedniego

i gos ku piewaniu wiey? Jawi -si wraz i drugi
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biegacz, jeszcze pilniejszy: uczt wydaj dzi bene-

dyktyni: hucznie si zjad ksia i pany. Dopuci
opat przed stoy skoczk, wesoki i fabulatora — na

kugle i uciechy. Zasi po wieczerzy zawezwie si

moe z przed furty menestrela i onglerów. Goliard

niech progu przestpowa si nie way.
Odpowie mu skoczka, ni to królowa cygastwa

onego.

„Albo wszyscy spoem w refektarz przed si4te

stoy, albo niech si opat z gomi obje na smutno."

Zawre ród wagantów.

„Nie masz tu poledniejszych! Wszyscy my tu

jedn goliardow famili. Wszyscy równo potrzebni

ucieszeniom czeczego serca: i kuglce, i gdce, i

piszczki!"

Pocign dalej ku rynkowi taborem zgiekliwym

:

i niedwiednik z besty, i linochód o kroku bociana,

i siacz okrutnie gruby, i pstry fabulator z gb
spron, i wesoki plne, i aki ze szkó wiata zbiege:

i skoczka z goliardem, i onglery z rybatkami: zgcAa

tota joculatorum turba!
Ten jeden radowa jeszcze oczekiwania powane —

symfonista. Popiesza oto w tyle, z symfoni wielo-

strunn na grzbiecie, a datki, muzyków obyczajem,

zawczas w czap zbiera. Nie auj ludzie, nad cza-

rodziejstwem sztuki gdziebnej wraz zamyleni.

Instrumentum to czeczego czucia najprzedniejsze t

midzy cisz a gromem mowa duszy piewna, któr
Dawid z Bogiem rozmawia, Cecylia z anioy. Przy-

mierza to arka midzy smutkiem doli a wszehra-
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doci ycia, mylom agiel, deniom skrzydo sokole,

—

mowa w soce odziana, muzyka bogosawiona!

Oto goliard wmiesza si^ midzy ludzie o gdbie
gwarzce i powiada, jako ta sztuka nad króla Da-

wida starsza, gdy od Apollona boyca idzie, który

usonecznianiem czowieczego serca siga tronu Boga
ywego — z paniami swemi.



eszcze organów basy dudni gucho

, z otwartych wrót fary, gdy na rynku

bij ju piszczkowie w bbny i wisz-

]
cz cienko na fletniach. Taki tum
odpustowego ludu wysypa si rycho

z kocioa, e omal nie starczyo miej-

sca na boisko uciechy.

Skokiem, wyrwacem chynie ta-

necznica na dywan rozesany. I spr-

y rami, targnie bbenek, a tak

na nim rozdygota dzwonki, e, cho sama murem
stoi, drgaj wszystkie jej y ttnem. Bardzo tw^arde

;, piersi ma rybatka pikna ! A yski i strzelisto przy-

; czajonych oczu wagantki wyzywaj ludzi osiadych,

chichocz w twarz smutkom wszelkim.

A si zerwie w podrygach szereg wesoków,
ramion zczepieniem na przedzie zwity w rej rozko-

lebany: tak mikko i planie sun zwinne chopcy,

wyrzucajc w takt swe cimy dugodziobiaste i dzwo-

nic sarniemi uszami wesokowych kapturów.

Skoczka przodem krzepczy, — wraz przyblada

na twarzy, jakby wartkoci krwi ruszonej a bolesna.

„Bacche!" — wrzanie kto tam w tumie,

jakby zdjwszy ten okrzyk z niemych warg dziewczyny.
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Podejm to aki. I oto po rynku rozhuka si
woanie dziwnie uroczyste:

„Bacche benevenies!...

Wesoków wieniec rozmota si tymczasem.

Dopadaj teraz do si, para w par, bod si ku-

kami, a klaskaj w doskokach. Porwa si ku nim

tum, nazbyt ju dzi niecierpliwy. Raz wraz który

z widzów klanie w rce, huknie dziewce najbliszej

nad uchem: „Bacche!", a tak wystraszon za rce
ze cisku ludzkiego wyciga i radowe z ni po
rynku tacuje. Urwa si spektakl w natarczywoci

widzów; wszystko spltao si w jedno kbowisko
tanecznej uciechy.

Oto i baba z przed kocioa, sama w tern zaro-

jeniu si ludzisk ostawszy, podejmie swe szmaty a
po biodra i przytupuje sobie. A to zawoanie, —
e wzbronione, — tem bardziej j gwaci : jakby ten

krzyk djabe sam wyciska jej z ochrypego garda:

Bacche!... Bacche!...

I|u i pomosty, ni to kramy wysokie, zdyli
wystawi waganty na rynku. Kto si tacem nacie-

szy, szed przed nie gow zadziera i szczypa dziewki

w tumie. A cho kuglowano ju po innych deskach,

cho migay tam w powietrzu butle, kule i noe,

cho ówdzie skakano przez ogniowe obrcze, gdzie-

indziej psy mdre wykonyway swe harce, — przed

poniost fabulatora garno si ludu najwicej.
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W obcisych szmatach czerwono-ótych kroczy

oto sobie gór i, pogwizdujc, zamyla, jakby dzi

gadk opowiedzie ludziom. I zawczas umiecha si

gb go i spron.
Cieszy ten widok ludzi ogromnie."

Oto stpa po deskach leciutko i skocznie, wy-

cwania si minami na wszystkie strony i „Tra-la-la-la!"

podpiewuje sobie dla konceptu. Nagle strzyma si

porodku i tak prawi ludziom w piewnych podryw-

kach:

„Te dzi suchy kr miasty: chodzi nie chc
ju niewiasty! — fruwa kada chce podwika, dziewki

tskni na wyyny: „szczsne", myl, „szczsne wro-

ny!" — Trafi aczek si uczony, co roztropnym duchem

wnika w racje, kauzy i terminy:... „Nim latawcem

sfruniesz w nieba, zwa panienko rozmarzona, ku

lataniu czego trzeba? — dzioba, skrzyde i ogona!..."

Filozofia jest rzecz pusta! panna sucha jej nie y-
czy, bo — nie wiedzie, czyni rada. Rybat sprawy

nie odwlecze, ku fizyce si przykada: zacauje dziewce

usta. „Co mi robisz?!" — panna krzyczy. „Dziób",

—

odrzecze."

Zaszumia miechem lud u pomostu. 1 cichn
wraz, by sucha uwanie, jak ak dalej pann do

lotu sposobi. A potem ju nie miechem wtórzy

gadce, lecz nagem wyparskiwaniem stada, wród
chichotów^ babich i basowych nad Wszystkiem rozmie-

chów gburnego gdzie w tumie chopa. Z piskiem

uciekay precz dziewczta co sromliwsze. Swawola
sza na ludzi.

2
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Piej otroki miechem, jak te koguty za starym

kurem. Kokosz si dziewczta zalotnem oburzeniem

wstydu, krokiem szelestnym i pióreczkiem na gowie,

by im który „Bacche!" nad uszami wrzasn, a ra-

miona mocne pocigny gwatem, cho zawstydzon
i gniewn, — w tan, w radowe.

A aki koem rozklaskane zawodz chór swój

o tem, jak to Bacche koi curas et dolo-
r e s, —

confert iocum, gaudia,

risus et amores.

Oto i maszkary wyskakuj z którego zauka

:

skoczki bachowe za kozodoje w kudy capów ob-

szyte. I zagonili za niewiastami. Niczem koza, nabe-

czy si, któr w kosmate apy chwyc.
U wylotu ulicy wida powane kloce mieszczan

w czapach sobolich z bursztynowemi róacami
w upiercienionych apach. Srogo spozieraj rajce na

to rozptanie ludu, osobliwie za na te maszkary

satyrów, co w zalotach dzikich wygniataj im na

rynku onki i córy. — Ali z igrcami i król i koció
nie poradzi.

Zgoa, ingressus tartari w miasto spo-

kojne! —

[\a tyach fary, w zaciszu kanonii, zatrzyma si
byo u studni menestrel bosy w giele jeno ciemnem
i rzemieniu za pas cay. W powanem otoczeniu

domostw duchownych czeka cierpliwie na sucha-
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czów swoich. Tymczasem stroi gqle i ulcada

w mylach pie, jak dzi ludziom zapiewa. Czap
opodal na awie pooy, by sama ebraa. A gdy
ludzie zabkiwa si tu jli i co nie co padao
w czap, on, nie odejmujc gli od ucha i nie po-

zierajc nawet, kania si jeno w tamt stron. Nie

chybi uchem brzknicia szczodrobliwszego datku;

wówczas dorzuca do ukonu

:

„Niech wam stokrotnie wynagrodzi wity Ju-

lian, patron ludzi wdrow^ych !"

Dopiero gdy gwar wikszej ju gromady roz-

brzcza si koo niego, wejrza na suchaczy swoich.

^ Jedno mu si tylko nie spodobao bardzo: i baby

co starsze wypchay si, jak zazwyczaj, na przodek,

a za módki owo jak daleko ustawiy si skromnie.

Wic a westchn mimowoli, tulc szyj do gli.

Gdy w teje chwili usysza snad jak przymówk
do si w gwarze publiki, bo nagle odwarknie si
na boki:

„A wy, pani zoliwa, (nie pikna wcale !), si-

gnlibycie raczej skp rk do mieszka, nili szy-

dzi, e rybat, dug tskliwo gociców w miasto

wniósszy, rozbiega si oczyma po urodach modszych
: ni wasza... Bez nich i pieni pono nie byoby na

wiecie wcale. Komu bo piewa? — groszom

czapie ?"

Potoczy si ku niemu grosik od strony dziew-

czt; zwinn stop przyplunie go i, nie podejmujc
tymczasem, ustawi si na nim przezornie. „Zapie-
wam wam Echo, — jak si uoyo", tómaczy
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dziewcztom. Rzekniesz, pier mu gra miaa, tak si

cay w jedno z gl zwiera, tak znieobecniao na

licu chopi smyczkowe.

I wydao si niebawem suchaczom, jak gdyby

hen, za murami, pod dalekie cway i ttenty, rozegra

si pobudki owieckiej hejna; za wszystkie ulice

i zamki grodu odkrzykny mu si tu w okó na-

wrotnemi akordami zapiewu

:

Pani Diana w róg uderzy,

Echo jej odpowie:

„Jest tu, — jest tu — Diana druga,

niech j jeno zowi!"

Pani Diana groty ciska,

Echo odpowiada:

„Tu, — u róda — nimfa twoja

"martw ani pada!"...

Porwie Panek nimfy ciao:

bogonu skarg niesie.

W cwa tu za nim pdzi Echo

i dudni po lesie

:

„E heu! — eheu! — eheu !"...

Opowiadaa pie history on, jak to, gdy

pani Diana, postarzawszy si, wszystkie nimfy zazdro-

nie wybia, zmilky na zawsze fletnie Panowe.

Zczeza nawet pami o nich po grodach, a yje

jeszcze tylko po jarach pól, kdy je czasami przypo-

mina Echo. — Za wartk nut rogu sysze si day
z strun gli i piersi piewaka rozchwiejne tony

dzwonu

:
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Lir — wieków — gdy — daleki

trci dzwon kocioa...

w zaszum niski z jaru guszy

Echo siq obwoa

:

„Pomn — pomn — nie te dzwony,

nie te smty wszdzie":
— w fletnie Pana organkowe

dudarz wieków gadzie —

„jak tu drzewiej bujnie byo,

a jak smutno ninie,

drze—wiej !... czasu winobrania,

w Bachowej kontynie !

Ehe u! — eheu! — eheu!"

Jeszcze suchacze oklasku nie dali, jeszcze dziew-

czta ez roztkliwienia utrze nie zdoay, gdy —
„Satis!... satis, szelniy synu, wagancie!" —

huknie nagle gos gruby nad gow piewaka.

Ku przeraeniu ludzi wychyla si z malekiego

okna kanonik sam. Do pasa widny, na podusze ok-

ciami wsparty, zda si wrosy w te mury, niczem te

pópostaci z kamienia, dwigajce wite paskie

u kocioa.

„Wagancie! — huka, — rybacie omierzy!

Kocioa dzwony tak blunierczem echem przedrzenia

mi tu bdziesz pod oknami! A w^iesz ty, co dzwon
kocioa oznacza? czem najplugawsze to blunierstwo

twoje?... 1 dziewczt durne gowy bdziesz mi tu

czmuci, aby je sobie pieni ku amorom sposobi!...

Bdziesz ty mi gd! wygdziesz mi w^szystko na s-
dzie biskupim: zkd jeste, gdzie byAA^a. Bo szyj
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dam, e przed biskupi mi sd naleysz!... To widzq

:

cho kudy jak u barana, przecie lad tonsury wci
jeszcze innym wicherkiem na czubie si znaczy. Bo
i skd, pytam, ta acina: to o Dianach i Panach

uczone wiedzenie?... Wykarmia bo koció sodkiem
mlekiem nauki i miiska takie! — Owo i kocielnego

dzwonu pogaskie echo: ty i bractwo twoje: on-
glery i murarze, goliardy i lekarze: cay ten wasz

ordo vagorum !... Jam w prawie kaza ci tu

eb do trzeciej skóry zgoli, by i ten wicherkowy

lad tonsury z czuba zdj. A potem id mi na swe

drogi piekielne! Jak strconym anioom w niebo,

tak wam w chóry spoecznoci czeczej ju nie

wróci !"

Na zajczych skokach miga w ulice piewak,

ledwie gle ze smyczkiem, a i ten grosik z pod
stopy unoszc. Czap z groszem uzbieranym na

awie zostawi: milsze mu sn byy wasne kudy na

gowie nieosromionej, nili futro czapy. Syszao z da-

leka czujne ucho muzyka, jak jego grosze sypi si
w skarbonk kocieln. I egna si rybat w my-

lach z nadziej dumniejszego stroju nad to giezo

dziergane i postronek za pas cay.

Dugo grzmia jeszcze kanonik na ludzi za grzech

wspierania wagantów. A dziewczta, suchajc du-

chownej nauki, zerkay wci, jak tam w dali pod
zwiewnem giezem migaj w pdzie wochate ydy
igrca ; rzekby : on sam, Panek sposzony pluska

kopytem po kauach ulicy.
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1 od murami tymczasem pomykay si panie z do-

mów co zacniejszych, ledwie ratuszkiem jakim przy-

saniajc strój jeszcze nie odwitny.

Prdkie bo wieci midzy niewiastami w^ gro-

dzie : ju wszystkie wiedziay, która ugaszcza w tej

chwili onglera, by w jej piekarni, innym kobietom ku

zazdroci, opowiedzia romans nowy. Zwykle o godnoci
swe niezmiernie dbae, dzi niczyjemi ukonami nie spro-

szone, toczyy si gwarnie w cudze progi. A która

z nich bardziej niepohamowanej ciekawoci bya, zajrzaa

gbiej w domostwo. I w wannie naw^et ongler
spokoju nie zazna od ich rozpytywa: jako e
opowiadacze romansów^ w^ied i o rozmaitych praw-

dziwych zdarzeniach : co si gdzie z kobiecych

spraw dziwnych przytrafio, osobliwie po zamkach
niedalekich.

Lecz oto przystrojon w szat darowan, z wo-
sem tusto namaszczonym a twarz lnic od wie-
ej kpieli, zasiad wreszcie ongler u pieca na awie.

Dugo gardo zwila, zanim opowiada pocznie, raz

po raz czark podstawia pod dzban szczodrej pani.

A gdy mu wreszcie gliki na kolana zoy, powsta-

nie ongler z miejsca i wzniesion doni ucisza gwary
niewiecie

:

„Urodzone i szlachetne! Posuchajcie opowie-
ci wagabonda o rzeczach dalekich. Gdy kamraci

wóczgi na pomostach ród rynku ciesz mów
waszych oczy i uszy, wy, po staremu, sercem ycia
ciekawsze, zbiegycie tu, do piekarni najzacniejszego
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domu, gdzie dawniej zachodziy rapsody, dzi rybat

z gl w opowieci zasobny.

Uyczcie tedy serca ciekawoci sowom moim!

Prawi potrafi o Ronsewalu i Aliscamps, oraz o wszy-

stkich czynach Rolandowego miecza. O pana Eck-

harda niedoli opowiada umiem, o Krymhildy zdradzie,

o pana Zygfryda mierci, o królu Popiciu romans...

Lecz gdy te wielkie gesty rycerskie ju pono nie ku

suchaniu wam (jak to z warg odtych widz), —
mam dla niewiast przedziwnie pikne opowieci

Iwanie przez ptaki kochanym, lub o ksiniczce

indyjskiej w niewoli u Zórawioludów.

Nie chcecie i tego?.. Zawsze wam tylko w tru-

badurskie tony! zawsze wam tylko o bdnych ry-

cerzach!.. A no! musi by pono, jak kaecie — Signij-

cie wic tem wawiej ku swym jamunicom jedwab-

nym, które na dugich tamach u stóp wam si kolebi.

1 sidcie, powiadam

!

Lecz oto panów gromadki jawi si nawet:

snad na pomostach rynku skoczyy si popisy. Po
dwóch i po trzech wstpuj tu panowie niedbale. To ich

lekcewaenie ku wam i ku mnie przerzuca si za-

mierza. Jaka to mczyzn garstka, za kobiet cieka-

woci nieufnie przybkana, a przynoszca nie serca

lecz wtroby ciekawo, staje nam dzi za suchaczy

jedynych ród panów rycerskiego i kupieckiego stanu.

Na to prawdziwie nam dzi przyszo, e suchaj nas

ju tylko aki i niewiasty, no i owa garstka przy-

bdów za kobietami: wszystko, co ród panów
wiekiem dojrzaych, jest z rozwasanego po ryn-
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kach ducha i zwidej ju dawno, nieserdecznej cie-

kawoci.

Tedy sowa „panowie!" na pocztek powieci,

jak to inni czyni, poniechaem ja zupenie. Prawdzie

jeno wiadcz, wrcz do was si z.wracajc: — g-dby,
pieni, wierszy i powieci suchaczki a dobrodziejki

dzi bodaj jedyne!

Wywiadczcie wic i t ask, urodzone i szla-

chetne: poniechajcie w^reszcie waszych plotek i cie-

kawoci rozwierkania! Wszak przyszycie tu, aby

mnie, nie siebie, sucha... I nie wstydz to takim

paniom szepta sobie na ucho jakowe sprone plotki

o rybatach?... Co takiego?! — to na miy Bóg!
jam ledwie w bramy tego miasta wstpi!... Takie

to wy suchaczki i dobrodziejki nasze... Druhu
symfonisto, rozdzwo si gdb nad te puste ga-

wdy kobiet, rozsiej mi cisz ku zasuchaniu.

Przestacie gwarzy, przestacie, mie! Baczcie

nókami na muzyki kolebice tony.

Ciszy tam, w piekarni caej! — Posuchu dla

ludzi wdrownych!"



drczony tsknot poniecha pan
Lancelot bdnego rycerstwa;

u dróg- rozstajnych poegna
Parsifala, niewyleczonego jeszcze

z ran wieych, i wraca do

Karduelu.

^ ,., Z bram miasta, wraz z ebra-

y^\^\ ków natrctwem, wyszo naprze-

'^r ciw niego jakby wasne serce

jego, rozalone tym lat ubytkiem,

który zami wita nam kae ojczyzn niedoli i szczcia.

Odczu i ko poczciwy bdnego rycerstwa smt: pry
eb ciko zwieszony i w stpie wolnym niucha wzd-
temi chrapami ziemi rodzim: ziemi zmysów mo-
dych. Otaczali ich rojem ebraki i trdowaci, jak to

stado kraczce a niesyte.

Wybiegao rycerza spojrzenie nad miasto, ku

murom, wieom i blankom, póki na rzeki i drogi

zakrcie, wród zamczyska rozogów, * nie wejrzy na
dworu samego jasno.

W trzy uki okno naronika byo. W rodko-

wym jego rozworze, midzy kolumnami, stoi pani : e
bez paszcza, od kolumn bardziej smuka, w zote

po bokach warkocze wsko ujta i w tych rkawów
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purpur, które od okcia ku jej stopom zwisay. Pod

ni murów i skay przepa ciemna — na orli wzlot,

nad ni ju tylko nieba bkit przesoneczny.

Targna si do rycerza, kdy rway si jego

oczy: ko posuszny w rzek schodzi i w nazbrojnej

cikiej kapie jak czerwona ód wnet pynie. Pod
leccych mew pokrzykiem przypyw morza w rzek

bije. Spywa wielki wa zielony, w gór wznosi

jedca z koniem, w dó ich miecie i zabiera. —
Wielki gód jest zapatrzenia, gdy tsknota go przeduy.

Zratowano jednak pana.

Ju nic dnia tego nie bawio pani: cigle widzi

toncego i ratunku w mylach woa. Tak si bka
przez dzie cay, wlokc po komnatach te podrkawy
dugie, niczem skrzyda sptanego ptaka. Ksi
dworak pilnie baczy i pod wieczór tak zagada:

„Królowo, rycerz w czarnej zbroi, który ran-

kiem pod twem wejrzeniem ton, snad mierci szuka.

Ledwie zwiedzia si na miecie o wielkoludach onych,

którzy twoje, pani, pustosz krainy i porywaj twych

ludzi, ruszy z miejsca ku ich jaskini. A nie pow^ra-

ca stamtd aden miay."
Zagadnie go pani przez rami: „Czemuecie

go pucili?"

Kania si ksi w pas i krzyuje na piersiach

ramiona: — „mierteln dz chway rozpala w ser-

cach wócznia pani Wenus, gdy z wysoka ugodzi."

Wyprostuje pani nagle szyj i krótkiem spojrze-

niem odrzuci dworaka od si precz. Kania si^ ksi
jeszcze gbiej i cofa tyem ku drzwiom.
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Miecia si pani komora w zamku wieycy,

któr niegdy stawiali cyklopi, i wyziera w wiat
i

bezpieczneg-o okna póukiem citym, niby gazów
szczelin. Nad murów i skay ciemne po nocy ogromy
w^ysunie si z tej szczeliny pani gowa i szyja biaa, 1

wyskrzydl ramiona jej biae, niczem z urocznego

gniazda abd zaklty. W donie czoo ujwszy,

wpatruje si pani we wszystkich gwiazd niepokój

drgajcy na niskim po nocy granacie nieba. Pod
wierszczy muzyk, coraz to goniejsz zasuchaniu,

srebrzy si coraz to widniej wiat ciemnoci. Z gór

dalekich, gdzie wielkoludy jaskini sw maj, wieje

mierci groza po nocy guchej. Pani pacze. A gdy

gwiazda jaka z boego paszcza si oderwie i wrób
nieodgadnit midzy ludzi spada, pani w wos jasny

policzki tuli, wystawiajc w lk nocy tylko oczu po-

blask gwiezdny.

Lecz oto na miasta ocknienie jutrzni oddzwa-

nia ju ja sygnaturka klasztorna. Skrzypia ten

dzwonny pacierz na poy sennem jeszcze mruczeniem,

które si raz po raz jakby ocknie i ,,Ave !" — ^Aye !" —
„Ave!" na gwat bije, by cichn nowu w modli-

tewne podzwony, w^ litanii przyjki, i stumi si wre-

szcie w zachynicie, — w al

!

Tak mniszki, skowronki szare, odzwaniay si

Bogu i budziy miasto.

W rone, na dachach i wieach zróowione jur

witanie, wyroi si tum, milczeniem nocy jeszcze

objty, jakby snów swych zmory wynoszcy na

jaw w tych cichych rozruchach i poszeptach pod
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jmurami, w nag-ych wybieg-ach ku bramie miasta

i niepokojuw gromadnem rozchwianiu. Gdy nagle

wpadli w ulic pastuchy dwa, jak te dw^a capy gór-

skie: w czarnych baranicach pkatych i na cienkich

rzekniesz nókach kozów. I wskazujc posochami

za miasto, w g"óry, skd przybyli, jli rozpowiada
o czem gromadom w doskokach i rk rozmachaniu

:

jak si to obwouje ludziom wieci wane. Starce

siwobrode wysunli si naprzód i, uspokoiw^szy cie-

kawoci zamty, jli zwiastunów onych wypytywa
roztropnie. A gdy si wszystkiego, jak trzeba, wy-
wiedzieli, wznieli ku niebu ramiona dzikczynne.

Zaludnia rado ulice i najlkliwszymi ; skaka

kto mody, kto powany — rozprawia : wicili zwy-

cistwo mieszczanie zacni. Nie wytrzymay po domach
i panny grodzkie: ledwie w bieli koszul i na bosych

stopach w^ybiegy zoci piaskiem drog do kocioa,

tatarakiem j mai, i rozsiewa z pod piersi jak po-
mienie — róe i maki krane.

Ju si na stopniach kocioa rozstawiy mnichy

bure, jak to ptactwo do piewu gotowe; ju si
kolejno wszystkie w grodzie odzyway dzwony.

Tak si ruch w miecie wszczyna i cichy jeszcze

tumult witeczny.

Zawiedli si mieszczanie zacni, bo cho rado
zostaa, wito ich mino : wielkoludów pogromca
miast bram w tryumfie wjecha, polem mury
okry i wróci w wiat, skd przyby.

Odgado w nim miasto boej aski wysannika
ku obronie a krzywd pomszczeniu. Pod sklepienie
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kocioa wtoczya siq ciby climura; w grzmocie

pieni dzikczynnych zadraa witynia. Chmur
i grzmotem jest uczu ludu wezbrana potga.

Niech yje król!

Odwodu jak gromu potrzebuje ta chmura i grzmot

:

ulewy wdzicznoci — szczcia gromadzkiego

burza. Wypeniwszy tedy modami niebosin naw
kocioa, a groszem mnichów torby, wyroi si tum
na miasto, pod zamek.

A gdy okrzyki jego gromkie zamku na skale
;

signy, ksi dw^orak, który dziery wonczas stra

honorow, zjecha przezornie ku ludowi i obwieci
^

mu, jak to król z serca dzikuje wszystkim wiernym
j

poddanym i, w radoci ich udzia biorc, w swej

asce monarszej niezmiennie trwa.

Temi sowy zwróci si do ludu ksi o polis

dbay, zataiwszy roztropnie, e król pi jeszcze o tej -

porze wczesnej.

Niech yje ksi!
Dzikowa dworak z konia prawicy podniesie-

niem. I rozwaa wraz w sobie, jak to wzburzenie -

tumów, cho radosne, atwo na wsze strony si wy-

chyla, jak ta rzeka wezbrana. Podszepn tedy tu-

mom, aby dzie ów radosny upamitni ludu po-

chodem z chorgwiami na przedzie. Co jak duma
sodkiego wezbrao w piersiach ludzkich, kady wraz 3

myla o swych szatach odwitnych.
Niech yje naród!

W kociele tymczasem pozostay tylko kobiety,)
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starce i mnichy w chórze; zatrzymaa ich wymowa
starego przeora, sawica bdne rycerstwo.

A mów^i kaznodzieja temi sowy:
„Tam, za miastem, na górskiej drodze, która

^wchodzi w boru cian, przepad w^ybawiciel nasz.

Umkn si i wdzicznoci naszej i tym balsamom

mierci uchylonej, jakie gotoway dla dziewczta

zapowiedzi ró rozsianych. Oto po szarych kamie-

niach drogi porozsiewa rycerz szkaratniejsze róe:

krwi swojej nieskrzepe jeszcze ocieki ; tu pod borem

porzuci dwie erdzie wóczni zamanych, jak dwa
pióra orowe, na naszych pochodów^ przystrojenie

dum. I znikn oczom w lesie wysokim.

Nie tumi si odrazu i struny targnite, cho
harf precz odrzucisz. Miaoby takie si i ducha

targnicie, które granic znaczon naturze ludzkiej

przewyszyo, miaoby ono stumi si wraz, i ukoi,

i umili na naszych wit ugaskania? Snadniej mu
teraz rany swe nie w^ len gdzie gszcz, wilkom

bodaj na odlizanie. Nie nam on teraz wierny,

nie królowi, a duszy swej, od dzisiaj po dwakro
niemiertelnej !

— bo tam, przed Bogiem, i tu,

u nas.

Sokoa ziemskiej mioci podrzucia ku rycerskie-

mu dzieu do tu jaka biaa, — orem ponad czyn

swój si wzbi. Nie powróci. Moe spyn tam w lesie

krwi ran swoich, a w tej oto chwili bije ju skrzydem
niecierpliwem we wrota mioci niebieskiej.

M a r y o, otwórz rycerzowi Twemu ! stsknion
za Tob jest bardzo". —
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Tak kaza przeor mnichów burych, sam niegdy

rycerz. I cho kobiety kocielnym obyczajem szlochay,

starce po awach spornie kiwali gowami, zasi mnichy

czarne po stallach sroyy si ponuro. Czuy mnichy

czarne t hydr kacerstwa, której gowa, ledwie cita,

ju nowym odrasta ksztatem. Ta z piekie chyba wy-

rosa nauka, — jak to mio ziemska ku niebieskiej

wiedzie, — ju si po klasztorach niejednych zagnie-

da tajemnie, a cakiem jawnie po zamkach, kdy z ry-

cerstwa dwornym dla niewiast duchem wierzeniami

si splata. I wiar rzymsk plugawi.

Tak zszeptyway si ze sob mnichy czarne po

stallach chóru. 1 nue rai pod kapturami, by sko-

rzysta z wielkiego dzi uniesienia narodu i wyrwa
te chwasty z winnicy paskiej: zetrze hydr myli

wzbronionych

!

Niech yje naród!

Oto zblia si pochód pod kocioa progi : byszcz

stroje odwitne, opoc sztandary —
Z pod trójuku okna na zamku spoziera na mia-

sto cicha sprawczyni wszystkiego. Co z burzy tsknot

tej nocy i gwiazd uroku pozostao w zatuleniu postaci

jej caej, tak wiotkiej i spakanej u kolumny z granitu...

„Pwu czemu si gra", — przerwa sobie nagie

ongler w tem miejscu. I przykada si wraz do gH»
Gra. agodno cisz niewiecich gra i krosien-

kowych roje moce, rzuconego w te cisze tonu dugie
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przetrwanie, mleko marze, któremi karmi pody m-
owe w ywocie swoim, ród ez u kdzieli... odzie
bezsterne u brzegu gra, i to trzepotanie si aglów
w huraganie roje, gdy si wszystkie mewy burz dale-

kich zlatuj na ale, na biady, na lamenty... Gra wie
utsknienia i abdzic w niej zaklt, i ocknitej na

baszcie orlicy krzyk

:

Kto zwa?!.

Kto way si w m bli ?

Czy wichr mnie targn wzwy,
Z burzowych schronów zwia

Na skwir? !.

Czy orze w lasów guszy grda?
Zwoan zniós w ten lot na schwa:

W tsknoty wielkiej wir

ród -cisz?..

Gd tsknice i tuhy niewiecie, gra kobiet dze
strzeone.

A gdy gle opady, wystawion przed si doni
prosi ongler o baczenie na sowo

:

„I mówi si dalej:"

W bizanckiej szacie z zielonego achmardu,

zotem w ptaki-gryfy szytej, w korduaskich chobotach

dugodziobiastych, a paszczu biaym, krwawnika wielk
klamr na piersi spitym, w zotej obrczy na dora-

miennych wosach powych: — tak wstpowa pan
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Lancelot po upywie roku na zamku schody. A w kro-

ków prdkoci paszcz jego tak si baniasto podwiewa,
e zdawa si rycerz jak ten pani Ledy pogaskiej

abd biay.

Sklepie chód, ubrów by brodate u murów
ród pawy i uków' na cianach, korytarzy echowe
pustki i naga gucho kobierców pod stop... W cho-

dnem bezludziu aw, midzy granitowemi supami,

królowaa stolnic martwica: puste byy trony oba.

Powita go ksi-dworak gosem dla dostojnoci

miejsca zciszonym: „Zostaniesz wa przyjty i n 1 o-

g i a m, w rozmównicy, co jest znakiem osobliwej przy-

chylnoci królowej pani".

„Po roku, z trudem odnalezionego, si nieomal

przywodzisz mnie tu, ksi".
„Kazano".

Owó i niewiecie komory zotogowiem na cia-

nach i bagdadzkim dywanem w takie zacisza stumione,

e ledwie si w nich sysze day mikkie pobrzki

strun — wraz zamilke. Oto z aw i skrzy zrywaj
si panny i, rce na piersiach krzyujc, koni swe

gówki. W ukonie posuwistym, a ramienia pod pa-

szczem rozmachu, chyl si gboko rycerz i ksi.
Krocz panowie poszumni, szmera za nimi nie-

wieciego dworu pogwarek.

Lecz oto komnata rycerstwa straniczego pena
;

stoj pod cian w surowoci wejrze okrzepli, o pa-

we barwiste wsparci. Za nimi dwierze o potny :ii

antabach i zaworach, niczem wieko cedronej skarbnicy.

„Tu jest!" pomyla. A gdy wniós oczy do góry



— 35 —

o ducha skrzepienie, ujrza nad drzwiami anioa w ka-

mieniu z lili u piersi.

„Bacz wa na wysoki próg, jaki masz przestpi:

w trzy stopnie zdziaa g-o pani kazaa, aby oznaczay

wiarq, nadzieja i mio".
W omroczeniu przestpi trójpróg tsknoty, nie

widzc nic prócz modrej strugi wiata od jednej z szyb

okiennych. Przyklk, jak trzeba, na jedno kolano —
i usyszy nad sob gos ksicia:

„Królowo, oto wielkoludów pogromca z przed

roku, a jeniec mój dzisiaj, którego Twojej, pani, aska-

woci oddaj".

W szelestnym zaw^iew^ie wonnoci, zwieszajce si

od okci pani biao-srebrne rkawy objy przyklkego,

wanie jak te skrzyda anioa, gdy donie jej poda-

way mu si za oparcie, aby powsta. Ledwie si

podj zdy, poczu na wargach municie po-

witalnego caunku. Nie wypuszczajc rk jego z pa-

luszków lekkich, zw^racaa go pani ku damom wity
dla ukonu, i wioda w ny okienn,

„Sid przy mnie, miy panie, rada widz".

Chcia byo godnie odpowiedzie na to askawe
powitanie obyczaju dwornego, lecz sign mody po
sowo zbyt gboko w pier : ugrzzo w grdyce.

Sprawnoci kobiec odpowiadaa pani za niego sama

szukajc zarazem prdkiej okazyi miechu, dla zdzia-

ania w panach wikszej miaoci.
Sów jej ju nie sysza, zapatrzony ku górze,

gdzie si dla trzepotao jej miechu ptasz.

3*
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A wejrzawszy ku powale, widzi: sklepu amane
uki w bkicie cae, a na nim gwiazdy, jak o wicie,

— srebrne. Wstpuje tymczasem pani w okna wnqk
i siada na poduszce w rozwartym kole stoka, który

snadniej ni awa oddaje ksztatu gitko i powó-
czystoci stroju. Zoty jest wos pani nabyszczony

wiatem, opaowe s pere wploty w kosy jej dugie,

rzucone z pod srebrzystego czóka na fryzyjskiej sukni

seledyny blade. A gdy do podja, oczom na zason
od wiata, rozskrzydla si jej rkaw i kad si na

nim szafiry, granaty i rubiny wielkie : od szyb w oowiu
drgajce oka. Gdy za, caa w tej jasnoci barw i wia-
te, umiechna si ku zapatrzeniu jego, — pomylao
mu si w tej chwili tak dziwnie: e z tej tczy so-

necznego rozradowania umiecha si do chyba sama

gwiazda poranna w siostrzyc swoich chórze. I podj
znów oczy na bkit gwiadzisty u stropu.

Ksi, zabawiajcy gorliwie damy w drugim

kocu izby, nie moe si nadziwi z daleka dugiej ciszy

zniemówienia ród obojga modych. A gdy wreszcie

spojrze si omieli, widzi, jak pani, na stoku prze-

chylona, ciska domi te bronzowe gowice u porczy.

Badawczym wybyskiem patrz jej oczy, a usta, tak

mikkie w umiechu, okrzepy w tej chwili. Ledwie

znacznym, a wadnych ruchem doni rozkae panu

Lancelotowi zwróci si dwornie ku damom, a wza-

mian przywoa ksicia.

„Nie wiem prawdziwie, co mniema o tym

rycerzu. Niewymowny jest bardzo, bo nie rzek

ani sowa. 1 nie patrzy, a wziera. Nie dziwi si
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teraz, e go przed rokiem w zapatrzeniu zatopia

fala".

„Ujrza rycerstwa swego i mierci samej przo-

downic, — a nie sowem zwyk si wypowiada
w yciu. Królowo, wymowni w kochaniu poeci by-

waj. A niepewno jest w tem wielka, kto z nici

jest aptior ad amorem: rycerz, czy poeta."

Odmie pani w^argi w zamyleniu jakowem.
„O mu pomylaa", — domyla si dworak. I zaga-

duje czemprdzej o tem, jak to opowiadaj wszdzie
poeci, jakoby w bramie Karduelu spoczyway w ga-
zów ukryciu reguy mioci, wprost od pani Wenus
idce, a przez Sybille jzykiem rzymian na zotych

kartach spisane.

„Owó na pierwszej karcie zoci si to przyka-

zanie : Causa conjugis non est ab amore
excusatio, — wzgld na maonka nie bdzie
wymówk w kochaniu."

Umiechna si pani niedbale : która bo z ko-

biet nie zna pani Wenus i poetów przykaza.

„Nie o królu mylaam przed chwil, — rzecze

z grymasem. — Ach, ten pan Gawan i jego za-

zdro naprzykrzona, tropica mnie wszdy!"
Dugo zaciera ksi donie przy ustach, w^re-

szcie chyli si ostronie do ucha pani:

„Feminam nihil prohibet aduobus
a m a r i, nie wadzi bynajmniej kobiecie i dwoistego

zay kochania, — ucz zote reguy mioci."
Ledwie znacznym ruchem doni odrzuci go pani

od swego ucha — na korny ukon z daleka. I za-
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chmurzy siq na chwil usteczkami. Lecz oto nagle

przerwie to zachmurzenie miechu pustot: — jakby

ptak z wieg-otem furkn nagle ku górze. Rycerz,

i przed damami milczcy, wejrza znów na sklepienie

i szuka pod gwiazdami tego miechu skowronka.

Za chwil siedzia przy pani, gdy pazik na mik-
kich nókach bieg szparko w drugi koniec izby

i nurza si w skrzyni, dobywajc szachów, by je

midzy pastwem na kobiercu awy rozoy i kl-

czc ustawia kamienie. Tak nakazaa królowa, by

w obec dam swoich da milczeniu niemownego ryce-

rza pozór grzeczny. A sama rozpina powoli opask
czóka na podbródku, jak to czyni niewiasty, gdy

chc da ustom folg do caowania. I wyczekawszy

chwil, gdy jej panie zapatrzyy si gdzieindziej,

chwyci rycerza oburcz za gow, pochyli j sobie

nad szachami i przylgnie mu do ust w dugiem ca-

owaniu bez oddechu.

„Nieraz, nieraz czyniam to ju w mylach
swych, tak smutnych od roku!... Odtd twoj jestem

dusz i ciaem i napeniam tem radoci myli me
wszystkie".

Targn si ku niej ramion oplotem i rozsypa

bierki szachowe. Przybiegy paziki cichutkie i jy
u nóg pastwa sposzonych zbiera kamienie jak te

ptaki proso. W drugim kcie komory zachrzkay
surowo obie panie wity: dworska dama Ypokryzia

i stara panna Immaculata.

arliwie zagadywa tych pa cnot ksi wy-
mowny.
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1 j przemyliwa nad tern, jakby (drogami pana

Gawana nie idc) uadzi modym obyczaju miosnego

dopenienie. Niech bogosawi kochankowie cyklo-

powe mury i czujne strae, bowiem tylko w prze-

szkód goryczy dojrzewa sodycz namitnoci naszych.

Chrapi wtedy maonkowie.

pi w dosycie rychym król maonek. Wysunie

pani stopki chodne z pod zasony, z oa szafy, i po-

skoczy ku oknu komory, niczem na ciele nieosonita,—
jakto z maeskiego oa. Pod zwabionych nietope-

perzy kreniem oczekuje, rzekniesz, pónocnej go-

dziny zaklcia. Zahuka sowa na poniu, a za trze-

cim razem, jakby asic sposzona, zmyli gos w grda-

nie ostre.

Zna ksi nocnych ptaków obyczaj i trwogi.

Osania pani swe gadkoci przy oknie opierzche

w ma sobolowy paszcz i czap, pod futrem nó
ukrywa dla bezpieczestwa osoby — i króla postaci

mija strae komorowe.

Opucia pani pieciwa królewskiego oa puchy

i wonnoci, ociera si bosa o nocnych cieniów^ po-

mykania tajemne, a lkiem tylko oddech w sobie

skóca i zagrzewa ciao.

W ostatnie korytarze ju bez noa w doni

wstpia pani, sama jak widmo nocy — i tajemnica.

(Nie bdzie ju pan Gawan tropi j wszdy zazdro-

ci swoj).

Budzi zamku nocna ponuro sumienia po-

nure upiory. A gdy one serce kobiety zhukaj,
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ca piekie gorco wypija z ust kochanek —
szczliwy.

dzy wszystko puy.
Oto w odlegej gdzie izbie zamku siedzi na

tapczanie, w przebiaoci swej wiotkiej, kochaniu caa
z futra wychylona. A rozplotem zotych wosów za-

tula gow kochanka ni to chust matczyn. I tym

razem nic sobie powiedzie nie zdyli. Bo w pierw-

szym doskoku zwary si ich usta, wtuliy piersi,

gdy serca bij do si jak te dzwony — w obietnicy

szczcia wrychle jeszcze wikszego. Niechby gos jaki

ozwa si w pobliu, padn oboje martwi: tak na pó
oderwane od ycia s serca czecze, gdy swe szczcie

mierci zaczajonej kradn.

Kradniemy wszyscy swe najlepsze chwile ycia—
ycia smutkowi i mierci czyhajcej. Niech nikt nie

mija kochanków bez smutnego umiechu dla ich

szczcia motyli. A kto mdrzejszego jest serca,

niech przechodzi, jak gdyby nic nie spostrzegajc.

Godzi si tedy i nam przej mimo nich, zosta-

wiajc modych sobie.

Grona jest nocy zamkowej ponuro, gucho
nawouj strae. pi w dosycie praw swoich mao-
nek, król!

1 mówi si dalej... Ale teraz ju do panów,

choby ich tu w piekarni nie byo dzi wcale:
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vady zstpowa rycerz z zamkowej góry, nocny

granat nieba roztapiay ju wity po nieboskonach.

Wysrebrzaj si na ciwil zote do niedawna gwiazdy

i dogasaj wraz powoli. Nad zamkiem wieci jeszcze

gwiazda poranna — w przejasnej otoczy bieli, perli-

stoci i opaów. Biaosrebrne jej skrzyda z oboków
muskaj szafiry, granaty i rubiny zwiewne: z za ba-

wych szyb widokrgu przebijajce ju promienie zo-

rzy. A z tej tczy sonecznego rozradowania umie-
cha si gosem pierwszego na niebie skowronka —
jutrzenka czujnych, pani Wenus gw^iadzistego nieba.

I zgasa.

A w rozagwione jego wspomnienia tej nocy

wkrad si znaga melancholii smt, e w^ tej

chwili zgasa dla moe na zawsze jaka dobra gwia-

zda na niebie, — e nie ustokrotni si ju nigdy

siy jego nad wielkoludów moce, bowiem zby z wa-
snego serca tej mocy wszystkokrotnej.

Dla nabycia dwornej szaty swojej wyprzeda si

byo z miecza i zbroi. Ale rycho nowe na pewno
dostanie. Rozkae królowa niechybnie, aby ponie-

cha bdnego rycerstwa i porzuci sub w Stray
mierci, a zosta u króla setnikiem Stray Ochronnej,

która nosi najpikniejsze stroje i paszcze najdostoj-

niejsze.

Zasi na rozstaniu przykazywaa mu pani pro-b i pocaunkami, aby dzi, w tych oto szatach

dumnych, wystpi na rynek i da si pozna wdzi-
cznemu ludowi. Niech uderz w dzwony, niech si
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rozpiewaj mnichy, niech panny grodzkie poczn mu
mai drog i rzuca róe pod stopy. Nieche maj
dzi wito i uciech mieszczanie zacni. — Jake lubo,

jake lubo spoziera bdzie na to królowa!

Oto cign szeregiem te bure piewaki, które

wonczas, przed rokiem, ustawiy si byo u fary

z psalmami na cze jego ; — na p r i m sn po-

spieszaj teraz mnichy do kocioa. Przystojniej, za-

cniej to bdzie z zakonnikami mszy naprzód wysu-

cha, w kociele na naród poczeka, nim go spie

zdzwoni. — I jak lubo, jake lubo bdzie to królowej

!

Wyprzeazi Ledy szeregi mnichów, wstpi
w przedsieni-", zagbi si w naw pust. Zdj go

zib, objy mroki, okoliy lnice kaduby kolumn.

Hen na wyy edv/ie majaczej pozocistoci otarza,

pod nim na supach otwarta czelu krypty; gór
rozogniy si na S7,ybach pachty purpury, przelewa

fiolet gboki. Oto wszystko: chód, mrok i pustka

w kociele.

Koacz za niin mnichy. Zarzuci po paszcza

na lewe rami i wystawi si przed zakonniki.

„Jam jest rycerz Stray mierci, Graala poszu-

kiwacz, wielkoludów pogromca, a grodu wybawiciel,

Lancelot sam! Zdzwocie miasto cae."

Ani jedna twarz nie wychylia si z ych bu-

rych kapturów, nie skierowaa si ku niemu gowa
adna, nie przerwaa pomruku pacierzy. Do krypty

czarnej, jak cienie w grób, zstpowa jy te szeregi.

I znów pustka i mroki w bezludnym kociele.

Tylko jaki cie zakapturzony dug erdzi rozjarza
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wiece w nadotarzowych fioletach, ród zocistych

me i rozchwiei wybysków. Na tle tej arzy

kocielnej wychyla si z mroku krucyfiks olbrzymi,

zawisy nad chórem.

Przyklk i, jak trzeba, odmawia ranne pacierze.

Póki w rozkolebaniu pobonem nie zatrzymaa mu
si gowa: — wzi na si wejrzenie krzya.

„Tye dla kobiety poniecha Parsifala u dróg

rozstajnych, — na samotno gorzk porzucie dru-

ha, nieufeczonego z ran w^ieych."

„Porzuciem!" — uderzy si kuakiem w pier.

„Tye dla kobiety zaprzeda i przyjaciela dru-

giego ! — przedae, rycerzu, konia-druha najwierniej-

szego, który swe zdrowie i ycie z twojem zjednoczy".

„Przedaeml" — jknie.

„Tye dla kobiety, sowu Mojemu na wspak,

miecz zastawi, by paszcz strojny kupi! Tego nie

uczyni i sam Judasz Iskariota, który mnie przeda."

Bi czoem o kamienie ko-^cioa.

Snad na pyt grobowca gow natrafi, bo za-

dudniao pod nim echo z trumien piv/nicy.

W dugie potem zacigi organowych basów
uderzyo nagle gste dreptanie mniszych chodaków.

Wyraja si tych kapturów mnóstwo wielkie z pod-

otarzowej krypty, zda si owiane tchnieniem tru-

mien i . zaguszone w sobie szeptaniem pacierzy.

W koacie i uroczystym rozruchu sadowi si
mnichy po stallach.

Jeden z nich tylko zatrzyma si u wielkiej ksigi

graduau, w óty blask wiecy wychyli z pod kaptu-
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ra gow jak z wosku, w onym wianku wosów na

ciemieniu ni to w. koronie cierniowej. Z opad po-

wiek a boleciwem rozchyleniem warg- czai si pie-

wak przodowny na nut organów, rozstawia donie

braciom na baczenie, — czeka z intonacy:

O, fidelis ani ma!
clama de profundis
te terrenis fugito
rebus et immundis.

I zawia domi, niczem mewa biaemi skrzy-

dami :

„A! - a! - a!- a!... A! -a! -a!... biadaj dusze czysco-

we w mnichów lamentacyi.

Wtórzy im rycerz piersi swych przyjkiem. Póki

nie wytrzyma tego duej na sobie. Podj gow
z nad grobowej pyty i j przypomina swe czyny

chwalebne. Tem si wszake i zmare obwouj
z trumien: w onych tu napisach grobowcowych na-

okó. Nie z pychy czyni to zmare, przypominajc

si sprawiedliwoci boej, a dla ulgi w mce czy-

scowej.

Przypomina tedy i on swe zasugi; odlicza je

Bogu, jakby wypisujc je na grobowcu swoim:

„Wielkoludów dwóch srogich zabiem! — krzy-

wdy ludzkie pomciem! — wielem ycia czeczego

zratowa! —
Zmylia mu wiar skruchy niedoskonao.
A w zej skrusze oczy jego, jak i dusza roz-

pierzchliwe, ujrz nagle zdaa, pod cian kecioa,
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posta niegdy sercu tak blisk. Patrz oczy, wypa-

truj: a s\ nagle zazawi w zdumieniu radosnem.

„Tue?!"
Szeptem zaledwie powiedzia do si. A oto ze

wszystkich mroków^ i ciemnic kocioa wpeza echem

przeraenia:

„Tue jest?!"

Nad trójprogiem mniszego chóru spoczywa oto

pod cian Parsifal sam. Sn wielce utrudzony w ko-

ciele wytchnienia szuka, jak to czyni rycerze w-
drowni.

Przybicy cie omracza mu czoo i oczy. Niczem

dziób ponury sterczy nad twarz nanonik hemu,
broda nurza si w uskowej naszyjnicy, w podu spo-

czywa miecz srogi. Zbody si nogi, zhaczyy ostro-

gami stóp dugich. Zaspi si, skobuzia cay w za-

myleniu. Jakby na bardzo dugi czas tu zleg, wielce

yciem ju uznojony: tak si ulga kolcza zbroja

w gibko osmtnionego ciaa, tak si sania gowa,
w szoomie cika, taka w nim caym zaduma ko-

cielna nad czecz dol, taka frasobliwo ducha.

W bezmiernem nagle rozaleniu do si za to

poniechanie druha przed rokiem, z klczek nawet
nie powsta Lancelot, a czoga si do na ko-

lanach.

„Z kamieni a-?!" — okrzyknie si nagle groz
na koció cay, — a si rozchwiay po stallach za-

wodzce mnichy.

„Nie Boy ty ju na wiecie, a mistrza kamieni

ywych stwór w kociele?!"
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Organowe basy, w podobiestwo czyscowycli

jków, na cikich skrzydach koleba siq ka mni-

szym pieniom.

Rzuci si po raz wtóry na chodny gaz. I sza-

mocze si z kamienn zbroj na piersiach, j to star-

ga chce, by ujrze: czy zagoiy si w blizny tamte

rany u boku, z któiemi poniecha byo przyjaciela?

czy te przez nie to wanie zmar? — jego sumieniu

na wyrzut potworny. A e szata kamienna na zawsze

ju pono pier t pokrya, wic w lepej pasyi spa-

ka si tylko u yweg^o kamienia. A ból ten, e
zb}'t nagy, targn go buntu szaem.

Podskoczy pod krucyfiks z kuakiem.

Ale sia jakowa w mig otworzya mu ten

kuak w do cakiem wiotk; w ksztat misy ebra-

czej j skada i wyciga pod one stopy gwodziem
Mki przebite, pod strug krwi, ciekajc jak wino -

w on kielich a czar pod blaskiem gloryi promie-

nistej !...

1 owo ten kuak z przed chwili pada mu
z caych si na wasne piersi — raz, drugi, trzeci!

„Dla kobiety wyrzekem si w duchu onej czary:

poniechaem szukania Graala... A przed si i tu

jeszcze w kociele Twoim stroiem si w chwa
rycerstwa Twego: pych rwaem si za te trójprogi,

kdy jeno ofiara z ycia kornoci wiedzie!... Przeze

mnie i Parsifal nie znalaz cudotwórczej czary Twej —
ostatni moe z rycerzy Twoich!..."

A z tym szeptem pokuty rozpacznej podejmuje

oczy wzwy: na on znak ofiary z ywota, który od-
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<lziela w kociele ludzi suby boej od rzesz po-

bonych zaledwie.

Na desce pozocistej, w przydymionych od kadzi-

de barwach, widnia Ukrzyowany, wielk chudzizn

udrczonego ciaa nie owisy nawet w ramionach,

lecz srogo stojcy w mczestwa swego gwodziach
;

a one wieki w doniach obu i stopach skutych

wystawia przed oczy chrzecian, chmurnie w^yzierajc

z pod cierniów korony.

„K y r i e E 1 e j s o n!.."

Powalio go pod si ponure krzya widziado.

Guchy to przyjk organów pocign tak zawi-

stem burzy pod otarz sam. I w jeden akord dudni

pohukiem u cian wszystkich, — a si strzsa nawa
troista. Na wye wzite, mno si tony : jak ten grom,

gdy w jeden nieboskon omotami gruchoce, a po dru-

gim wraz echem si toczy, - - i ju gra po niebie caem
gron nawanic bezmiarów.

I wyrywa mu z piersi jki skruchy ostatniej

:

„Nie znaleziony bdzie Graal Twój ! — nie zdjty

-. ujdziesz z krzya w sercach ludzi smutnych! — nie

odnowione bd serca czecze! — nie starte bd
smutki z oblicza ziemi!..."

Grzmiay mu tak w piersiach i te ostatnie basy,

ore, jakby w gniewu surow^oci, ciszy si nie

>'g u stropu ; cho zmilky organy, one gromi
wci jeszcze, jakby tej guszy kocielnej dudnieniem

i mniszych pacierzy zmor w tumie pustym.

Zakonników chór: wityni dusza i pobono,
rzekniesz, sama, oddaliy si std precz. Chód barw
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niemych zaleg na otarzu u pogaszonych wiec.

W okrzepoci surowej lni kolumn kaduby. Dym
kadzide zczoga si ze schodów chóru i snuje si po

nawach zwidem pokutujcych dusz. Na dalekiej gdzie

wiey grodu ozway si dzwony, jakby pogrzeby std
wysze dosigy ju byo cmentarnych bram. Tem
gbsza cisza i poniechanie zalegay tu w mroku.

Kostnicy sieni pod krzyem ponurym zda si
i koció sam — bez swej suby boej. Odeszy
mnichy.

Na pycie grobu — biaym krzyem na wrotach

mierci — ley pokutnik tu poniechany: biay paszcz

zalotnika przysania go teraz caunem mierci. Jego

to jakby dusz za ywa pogrzebay mnichy, amic
moe wiece nad jego gow.

Niemota pognbienia w opustoszaym tumie,

chciwa szeptania pacierzy, chonie tu kady szmer

i le go pod otarza stopnie. I schona nagle suchy

trzask! — jedyny. Pod pyt grobu pkaj tak co

dnia zesche trumniska.

I jakby z onych trumien w piwnicy owiaa po-

kutnika na pycie grobowej ta dusz czyscowych mka
i aska zarazem : nadzieja. Bo oto z pierwszem poru-

szeniem ramion zaopotaa si w nim skrzydami na-

dziei ta myl: „A moe? — rok czasu wszak min!
rok dugi ! — moe Parsifal tymczasem..."

Dopad po raz trzeci ywego kamienia; oburcz
ogarnia t gow w szoomie cik, jak gdyby j
z miertelnego posania podwign nieco chcia.

I szepcze mu w usta same — pyta: „Znalaze?..."



— 49 —

A po mrokach i ciemnicach fary ockny si

jakby w ywych kamieniach dusze wszystkich po-

g^rzebanych tu rycerzy. I trci echo pustego kocioa
organy tu wtóre: uderzy w basy ciszy grobowco-

wej: — „Znalaze?!"

„Kto way si w m bli?

„Z wiecznego schronu cisz

Kto zwa?..."

Liedwie spostrzegli suchacze, e on orowy
krzyk wtóry gray ju tylko gle onglera.

Gra. One w grobach kocioów trumniska

gra, — ni to de czeczych odzie rozbite, —
i mnichów pokutne nad niemi lamenty, za dusz

czyscowych ale de profundis: yciow^ych

zbdze biady, nieodpartych i n m u n d i s... ywe
kamienie gra w wiecznych schronach cisz, bdnych
rycerzy na grobach frasobliwo wieczn, i to mleko

si ssane z ich piersi kamiennych za yw krew d-
enia... Gd mów tsknice i tuhy, gra ducha cze-

czego wieczne nieukoje.

A gdy gle tym razem opady, daremnie ludzie

na sowo baczyli: ongler po czark sw siga
i podstawia j pod dzban szczodrej pani. A przy-

fwmniawszy sobie suchaczy, machnie rk na izb:

„Wracajcie do domów, romans ju skoczony."



owolny jak ów i jak pie
niemy linochód, m e I a n c h o-

1 i c u s w kunszcie swoim, prze-

kada tymczasem gór na linie

swe nogi pajcze. Czyni to

ze statkiem i bardzo roztropnie.

Wic rycho uprzykrzyli sobie

ludzie te sztuki pedanta. 1 roz-

^^ wasali si po rynku. Daleje

kuglce na swe pomosty i nue
znów skaka przez obrcze, ognie yka, podkowy
ama, — co który umia.

Z tego nieadu wszystkich spektaklów naraz

i rozpierzchliwoci widzów stara si skorzysta gad-

karz: skoczy wawo na swój pomost i wabi ku

sobie cwanemi minami. Ze za dzisiaj wszystkie ju
gadki, by najsproniejsze, zdy opowiedzie ludziom,

a ich szczodro z pod chudej bya fary, wic,' poza-

zdrociwszy onglerom w piekarniach, umyli i on

tu swoim ludziskom na rynku opow^iedzie romans, —
nie rycerski aden, a grodzki: — kady rad wysucha
powieci prawdziwej, zwaszcza, gdy opowie

rzeczy cakiem wiee.
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Tedy gadk swoj tak chytrze grodzianom wy-

kada, e, cho wymiewa wszystkich, kademu si

zdaje: — „o ssiedzie gada!..." Wic suchaj wszyscy,

f i wszyscy s radzi: — „ten bo z ycia bierze!..."

'

Siedzi gadkarz na pomocie, dzwoni sobie no-

i gami nad gromad ludzi — i prawi. A coraz to

i niecierpliwiej szyj bokiem ku swej czapie wyciga:—
„datków co bardzo niewiele!" — Wic skrzywi si

[

i przerwie opowie ciekaw^. I ju tylko w^ milczeniu

nogami nad ludmi wydzwania, wytrzymujc na swej

wardze spojrzenia ludzi.

„Nie dasz groszy aden sknera?!... Djabli wezm
bohatera! — ju si mier na niego czai..."

Mieszczanie ze miechem, ich onki z nadsaniem
"dorzuc przecie co nieco do czapy.

I powie gadko dalej si potoczy:... „Ze za
po miastach skpo, jak wida, jest wszdzie, na we-

selu tej panny wcJ!u wic nie bdzie! — Ale dobra pie-

cze zawsze si usmay..." I ongler o tej pieczeni

dugo, rzewnie gwarzy.

A skoczy i zbierze aplauzu oklaski.

I ten nie chybia powoania joculatora: wy-

pogadza twarze, ciera smutki z oblicza wiata:

z widnokrgów ludzi swoich.

1 ak myla goliard, snujc si po rynku. I ma-
rzc pewnie w skrytoci, by cho raz jeszcze, raz

jeden bodaj tylko! — jak to dawniej bywao, — módz
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stan przed zacnem gronem owieconych. Temi

sowy powitaby ich z ukonem od proga:

„Wdrowny poeta sercom szlachetnym cnej r i

doci przysporzy pragnie..."

„Witaj!" — odrzek. — „S a I v e!" — dodzwoni
czarkami.

I posadz u stou, zasuchaj si w sowo-
opuszcz w skupieniu oczy na swe brody powane.

Ale nie byo progu takiego w miecie caem.

A czyni przecie wszystko, co trzeba: i na rynku si

pokazyw^a, i na kanonie zachodzi, wykrcajc szyj

ku oknom wszystkim, i u studzien przystawa jak

naley: z ramionami skrzyowanemi na piersiach i gl
zw^is w kuaku. Nie zblia si do pachoek aden,

aden nie doskakiwa biegacz z zaproszeniem do pa-

nów. — Na rynku zgiek tylko odpustowy, po uli-

cach cisze: ledwie mniszych chodaków gdzieniegdzie

koaty i te dzwonki a sygnaturki klasztorów dzie-

siciu, — kótliwe w zgiekach tonów, niezestrojone
'

wcale w miasta górn nut, — jakby na zawiadcze-

nie, e i yciu tu samemu brak wszelkiego zestroju.
^

na rejestrach wyszych. \

Wic gorycz powoli napeniaa mu serce; jur

nie o to nawet, e nie pokarmiono go dzi nigdzie,

lecz e mury w tym grodzie ponure, pospne ko-

cioy... Dziewczt na ulicach niewiele wida, a które

si poka, nieadne s. chyba, bo w oczach ich

niema tego pomyka wraliwoci, który w naszych

duszach zapala nieraz i najlepszych myli wiato.
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A moe po piekarniach bij w tej chwili wszy-

stkie serca czujniejsze w tern miecie?

Zgad chyba, bo niebawem tumy wielkie wysy-

pywa si j^y z niejednej bramy i wypenia ulice.

Jeszcze nie przyblady rumiece ciekawoci na po-

liczkach kobiet, jeszcze nie przyg-asy ich oczy roz-

agwione. Mija je z alem do ludzi, w kapturze

ukrywszy si przed niemi. A go w tem ospieniu

zagadnli onglerzy na ulicy: czemu tak bezczynnie

po miecie si wasa, gdy zarobku dzi przecie pora.

„Kdy pójd ?**— odpowie im.— „Nie spuszczaj

si ju dla nas zamkowe mosty, nie otwieraj opactw

furty, nie czekaj na nas u biskupów awy i misy, —
nie bij ju na nasz widok serca mów duchownych
i wieckich. — Rynki gawiedzi tylko pene, piekarnie

niewiast prónych... Margaritas ant porcosl"
Odepchna wraz onglerów ta pycha na dnie

goliardowego serca zawsze ukryta, choby pod naj-

skromniejszem osmuceniem twarzy. Takiego lepiej

i w smutku poniecha, — nie poradz tu nic towa-

rzysze.

Oto na chodne ich milczenie podejmuje wre-

szcie z pod kaptura swe oczy spie, — i pyta:

„Nie praw^d ja powiadam, panowie onglerzy?...

Czeme byo niegdy wielkie imi wasze, które od

j o c u s — gdby — na igr si wywodzi, a wic
Apollinowego jest rodu. Baczcie! to urgliwo
mieszczan wasze gle mówione za jedno dzi
way z kuglców butl, kul i noem. Co mówd!
to oni rzecz nasz za lichsz snad maj, bo gdy si
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kuglcami i gadkarzem na rynku ciesz, naszym g^lonr

có to zostawili dzisiaj?... Owo akom grodzkim

jzyki w gbach rozwizywa, zanim si w tych go-
wach myli nawizay, i mieszczki gzi! — Powiedzmy
to sobie raz, panowie..!"

Milczeli onglerzy, nieufnym zezem spozierajc

na goliarda. Wic on jako smtnie opuci oczy,

w ziemi je wbi i gada jakby do siebie ju
tylko.

„Zepchny nas czasy na rynki, midzy te mie-

szczany, gorzej ni ozibe, bo pene niemej przedrwiny

ze wszystkiego, co nie jest z ich trybu powszednioci.

Na schyek nam pono idzie, towarzysze! Jakby nie

wszystkie trzy Parki ywota byy ju z nami. Bo
prawdziwie, po tych wóczgach dzi naszych z grodu

do grodu, wasa si z nami ta jedna ju tylko:

Lach es is, zalotnica-ebraczka, obracajca koo ry-

batowych dni! — I to powiedzmy sobie wreszcie

w oczy, panowie..!"

Goliardowe sowo spadao bo zawsze midzy
ludzi jak mot, na wstrznienie myli i serc oburzenie.

Ale tego byo dzi nad miar wszelk! achn si
zgodnie onglerzy:

„Pychy nazbyt wiele ma w sobie ta ebraczka
twoja.

"

„A znasz ty, laiku jeden i drugi, ostatni tarcz
owieconych?!... Korny bd jak pies, przed czemt

mi dusza pokor nakae."

„Wic id do kocioa."

„Pójd!..."
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zy chlupny znienacka w tej przekorze go-

liarda. I zatrzymay towarzyszy: — kamrat bo z go-

liarda dobry zawsze bywa. Moeby tak podzieli si

z nim zarobkiem z piekarni? Ze te w tern zatra-

conem miecie niemasz suchaczów i dla niego!...

Ale spogldali na mimo to nieufnie: — Muza,

myl, jest kochank prostotliw^ych ; niech klerk pil-

nuje damy Filozofii, gdy nie pilnowa kocioa. Poeta

bo owiecony na to tylko nieco barw ycia w sztuk

sw nagarnia, by niepokoje w sercach rozczynia,

ocknit myl porywa hardo na wiata ady i dzier-

ce! — Zacniejsza, Bogu i ludziom milsza, jest nasza

sztuka onglerów: ciekaw mnogobarwno wiata

Y/ piersi bra i gosi ochoczo kademu, kto sucha
zechce; a wic nie po acinie, owieconym tylko,

lecz mow i sercem pospólstwa... Bogosawiona niech

bdzie nasza dola wszelaka, skoro w torbie wóczg!
przynosi ludziom to rozsiewne uradowanie si yciu: —
opowie

!

Lecz te racye swoje woleli nieufni onglerzy za-

chowa dla siebie. Odezwa si? — wiadomo: klerk

mdry! — tylko pomyli czucia. Milczeli tedy upo-

dobnieni sowom, które i s, i wol by za dnia

lepe, bo jeszcze przymiewaj oczy.

Postawszy tak czas jaki z goliaidem na ulicy,

rozeszli si wreszcie w^ milczeniu — kady za swojej

igry kolej i losem.

Zonglery tedy midzy kobiety, które ich teraz

rozchwytyw^ay po wieczernikach. Kto gb sprawo-

wa, garda nie aowa: pi za dugie posty! Piby
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przezornie i za posty przysze, gdyby tu i owdzie

jaka pani grzeczna nie prosia na lepsze wywczasy:

do alkierza swego. Wypysznia siq tedy wagant i na

bogatem ou.
A i tam nawet onglery zacne dopilnowywali

sprawy kamrata, który dzi nic nie zarobi, bajc
kobietom rónoci o Muzach i o goliardzie. Niejedna

z kobiet • jaki wiersz gol'ardowy o Amorze przy-

pomniaa sobie (trafiaj bo si po grodach i owie-

cone panie). Tem, jakby wieczk Muzom zapaliw^szy,

polecaa im to kochanie oto swoje — ku pamici

w^iecznej ; by w gwatownem znaga zipniciu — odda
je pani Wenus — za jedn chwil.

Urastay w honorze Muzy po alkierzach, a z niemi

i poeta; ale na honorach dla nich zawsze si pono
koczyo.

v_oliard snu si po ulicach grodu. Poniechanie

jest gorzkie.

Bardzo gorzkie czasem. 1 al ycia, i y ju nie-

wiadomo po co. Za kadym progiem, zda si, szczcie
samo pieci ludzi mikk rczk, wagant jak pies bez-

domny o próg kady si ociera, — i przeklina dol
swoj. Nie eby godny by znowu tak bardzo,

ile e...

„Nie kaje czeku na ulicy!"

Kto zgadnie i powie, jakie to szczcia przecichc

roj si po gowie waganta? Jakich tcz wianki
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splata on gotów na te bodaj progi, po których

wbiega oto z popiechem jaka drobna stopa, ju
o chwilk ca zapóniona ku swemu szczciu?...

Tyle doli wszelakich, tyle ycia czeczego nagszcza

si w miecie!

Przysiad gdzie na progu, ni to ptnik zziby

u cudzego pieca. Jako z gbokiej sieni pod beczko-

wym stropem pow^iao na chyba ycia samego cie-

pem serdecznem.

„Pobogosaw^ Boe wszystkim statkom i umia-

rom dusz".

Roi.

One to rojenia niepohamowanej gowy —
które p o e s i m rodz — oneto wytrciy go ze spój-

noci katolickiego wiata. — „Pobogosaw Boe
rzdnoci serc czeczych"...

,,Nie zaw^e si klerku coram publicol —
patrz, ogldaj si za tob."

Tak wic poszanowanie dla swej szaty owie-
conego ustatecznio go nakoniec. Jak ocknity ogl-

da si wokó. Domek — w^idzi — co bardzo mizer-

ny! To otrzewia go nieco. Ale gdy pod czoem
zajaniaa ju rozwaga, w sercu smt si wci je-

szcze rozala i gra w piersiach za rybatowe gle same

:

„...zy za szczciem na wydeptanym progu cze-

czej troski moe, — waszych to moe zaroje niedol

bog? pikna jeszcze jedn uud: — oto co zna-

laz wdrowny poeta u ndzarzów bramy. Znale-

zione zwraca. Zawiadcz, Muzo, ludziom |tego domu
pozdrowienie waganta..!"
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Doby z zarkawa pióro i inkaustu flasz, pisze

co szybko na karcie. I przywiesza j potem u ko-

atki bramy — za v o t u m wóczgi, za wianek sple-

ciony z onych kwiatów, których dla garci równie

pono niema, — jak szczcia samego na wiecie.

Zaczem, pogodniejszy ju o wiele, poszed dalej.

Oby si dzi i bez suchaczów owieconych. Pro-

stotliwym pie swoj podrzuci pod progi. Zasi

datków od biedy czeczej nie wzi przecie. Sam
szczodrym byi.

To te i godu nawet nie czuje ju wcale. Po-

gwizduje sobie.

L^obra myl dobre przywabia do nas trafy.

Oto czyje rami — ycia samego wiankiem — spa-

do znienacka na szyj goliarda. I zawloko go
z przed ócz ulicy do bramy, wraz zatrzanitej. Sko-

czka to bya z wielk ksig pod pach.
„Masz!" — wtyka mu w obie rce ciar swój.

Nie prdko poapa si: co, gdzie, jakim cudem
si dzieje. A si powoli rzecz caa wyjania:
w tem miecie, — jako ywo! — Horacy si znalaz

i ju go dziewczyna z rk czyich wydbia dla niego.

Gdy pierwsze zdumienie mino i na karcie w tytule

stwierdzi si wszystko dao, goliard niewdziczny^

zamiast podzikowania, wyrzuci przed si kuak gniewu:

„To ogupiae dzi syny i dziewczynie w zalo-

tach oddadz — ojców skarby takie!"
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„Nie kadej pewnie".

Ja poprawia wosy nieco rozwiane. A w tern

podniesieniu gowy powiada do jakby z góry:

„Od pó roku o niczem innem i we snaci

nie gadasz ! Masz go wreszcie samego. A trzymaj

mocno, by ci go nie wydar jaki mnich przepisania

chciwy, lub jeszcze chciwszy spalenia".

Do goliarda przystpiy tymczasem inne myli,

ju nie do ksiki odnoszce si pono.

Skierowa ku niej podejrzliwie biaka oczu.

„No, i bywaj !" — zakrcia si na picie —
„bo si piesz! Za to kapturzysko..."

Wystarczyo tych zwiewnych paluszków pomu-

skanie prdkie, by si zmyli zez goliarda w spojrze-

nie nieco milsze. Oboje opr Horaca szanownie

w kcie sieni, by si nie przewróci. I dopadn do

si piersiami.

„aden tak caowa nie potrafi!" — pomylaa
dziewczyna.

Ale tyle tylko, e si nacaowa zdyli, bo do

bramy dobijaj si ju oto niecierpliwie zalotniki:

obecna dzi w grodzie modzie rycerska. Wic si

pieszy skoczka, bowiem przyobiecaa im zataczy
po raz drugi — na pokojach gdzie paskich. W po-

piechu ju nawet nie cauje, a uderza wargami w
policzki goliarda, by nie smci znowu z tej przy-

czyny.

1 wyszarpnwszy nagle co nie co z mieszka,

wtyka mu to w rk, by podjad sobie gdzie nare-

szcie : — ksika nie nakarmi go pono nazbyt suto, —
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a nie poety rzecz ugania s\ po miecie za ksem
ladajakim.

„Nie czy mi tego!" — syknie jak ukszony,
I natargnie z powrotem kaptur — przed ludmi pewnie.

Bo skoczka, otworzywszy bram, wyskoczya
na ulic. I daje si nie brukom : podbija, rzekniesz,

kamieniom swe kroki prne.
„adna tak stpa nie umie!" — pomyle mu-

sia goliard mimo ospienia.

Za rytmem kroków dziewczyny, jak za werblem
na przedzie, kroczya szparko mód rycerska caa.

i>lie wszystka jednak z przytomnych tu dzi

na odpucie. Innych bardziej dzi pono zagrzewao
wino, bo oto cign z daleka z wrzaw na pó miasta.

1 widz: — na kamieniu pod murem przycupn,
jak kruk, nad ksigi szkaratem, klerk w czarnej szacie

:

zaczyta si pilnie, opadaj na karty wisiory kaptura.

A ich krzyków nad gow nie syszy zda si wcale.

Wic si przypatruj temu ptakowi, który z

w^agantami spad dzi na ulice grodu.

Rozkraczy si nad nim z rkoma na biodrach

jaki mody snad wadyka nad stra i przyglda mu
si jak zacinemu. Chopak jest gitki jak w
w swej kolczudze srebrzystej, a te minie, rade yciu,

graj mu gdzie koo barków jak pod futrem modego
zwierza; prny si widzi niczem skoczek, nawet

w tej postawie butnej.
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„PozdroAA^ienie Muzom!" — huknie nad go^v
goliarda.

„Niech opromienia modo twoj, pikny panie."

A on wraz do kompanii swojej:

,.Czek, widzicie, towarzyski : w terminach odpo-

wiada wawo. Chod z nami pi, poeto! U czoa

stou posadzimy "ci, jak to za ojców bywao. Bdziesz

nas chwali przy gli."

Goliard spokojnie kart odwraca na znak, e si

nie kwapi.

„Moja Muza na wasze rycerstwo nie patrzaa,

a sawi opojów nie bdzie."

„Zadziorny?!... Nawet wtedy, gdy o zarobek

idzie? Lubi!" — trzepnie go ap w plecy.

„Poniechajcie mnie, panowie. Mam tu zacniejsze

towarzystwo w ciszy."

„A nam si twego zachciao!.. No, wstawaj, gbu-

rze! Ruszaj si!" — poczn go trca mieczami.

I uprowadzili ze sob. A miej si i drwi
zjksigi, któr dwiga pod pach.

„Gdzie ducha skpo, tam dufnoci wiele", — od-

gryza si goliard w ich haasie. — „I nie tak za ojców

bywao"
A gdy przez rynek przechodzili, oprze si im

nagle: — nie pójdzie! O datki ich nawet nie dba,

bo droszy mu w tej chwili czas i ksiga, przy której

go zastali. A jeli ju koniecznie chc go posucha,
to tu wanie, na rynku, miaby im co nieco do po-

wiedzenia.
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W kompanii nietrzewej — wiadomo — im rzecz

bardziej nieoczekiwana, tem zgoda pewniejsza. Przy-

klasn z tumultem, gotowi na tarczach go nawet pod-

nosi: „Tu nas pochwal, bracie!"

A goliard jakby ody nagle, w tej myli chyba,

e na rynku tego miasta i on znalaz suchaczów

swoich.

Skoczy tedy na aw u studni i wzniesie rami.

„Panowie !..

Pikne jest onglerstwo kamratów na rynku,

pikne s skoczki tace i nogi, pikn odwaga lino-

choda, odwany jest niedwiedzia poskramiacz, zwinne

jak w tacu jest sowo gadkarza: — zgoa: pikn
jest kada zuchwao i rczo ciaa, i bystrego ducha

iywo kada!
Atoli pikniejsza jest nasza stara igra! — piewa

dumny poeta prowancki. — Bo zwacie tylko, pa-

nowie! rzeczy kuglców, gadkarzy, a i onglerów,

bywa, po piekarniach, tyle trwania, ile baczenia wa-

szego, — i otocie znów radoci próni, jak wonczas

gdycie wychodzili z domu. Inn jest nasza sztuka po-

etów i inne jej piknoci ! One, serca sigajc, w pamici

pozostaj, bo czucia czecze rozszerza zwyky- One
jak na gli stroj w was te yy serdeczne niena-

wici i miowania, na których ycia waszego ton

i — daj Boe! chwa — sami wygracie.

Alici, widz, w rzadkie miny i cierpkie wej-

rzenia wasze powiadam ja to. Wycie tu oczekiwali

gotowej dla si pochway w rymach pobrzkliwych.

Daremniebym wam obiecywa bodaj dusz ocknienie
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CU niedoznanym jeszcze czujnociom, — niech wesoki

Baszami kukli swych zadzwoni, sam tu pono zo-

fitan^... Wic to jedno ju tylko powiem wam, na

frychy wraz koniec, panowie rycerskiego i kupiec-

Ifciego stanu:

I Oto jest kraina zaniedbania, gdzie synowie, na-

fzbyt dufni, wyrzekli si Muz, przy których urastali

i duchem ich ojcowie, i odtrcili je od si precz— midzy
[mieszczany. Ci zasi — adem trybu swego, który

j wszystko w cechy i bractwa wie — midzy kuglce

j
dowizali Muzy: w jedn wagantów band i o r di-

ii e m . A hersztem tej bandy ustanowili w duchu

[swym poet. — Jestem. Tu za s zacni towarzysze

moi (wskazywa na igrców, którzy, porzuciwszy sztuki

swoje, zbiegli si do gromad, goliardowa familia,

rzek mieszczanie; — i prawdziwie sercem tak dzi

moja, e niejeden z was, panowie, lichszy mi przy

nich i zgoa aden: czek bez twarzy!"

Urgliwym miechem z brzucha zatrzs si
wokó rycerze.

„Oto jest kraina opieszaoci, gdzie nad lam-

pami duszy baczenie maj ju chyba tylko niewiasty:

mdre i gupie razem... A miejcie si! — wzburzy
si nagle wychyli gow z pod kaptura, wichrzy

czupryn. — Wieme! przed kuglców pomostami

bawicie swe serca rycerskie, zdajc pieni i opo-

wieci, gdb i wiersze, — zgoa : owieconych
igr zacniejsz, — kobiet i modzieniaszków pieczy,

zdajc ich jedynie baczeniu lamp i oliw powszech-
nego ducha... A, miejcie si! — doskoczy ju do
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nich z awy,— undesaepe lacrimor quandovos
ridetis!.. Idcie na rynki bawi oczy i uszy. A wra-

cajc na swe zamki, to jedno wecie na swe serca

ucieszone w grodzie — on krzywd powszechnoci

caej, jej capitis et cordis diminutionem!..

Idcie na rynki bawi oczy i uszy!— pókiwgowy i serca

mów tego kraju nie spojrzy kto obcy i nie rzeknie,

jak powiedzia niedawno na synodzie on biskup su-

rowy: — rudes! idiotae! illiterati!.."

1 ada na rynek cisza naga i krótka jak byska-

wica, gdy wielkiego gniewu warkniciem szczky

raptem wszystkie miecze o swe tarcze i rzuciy groz

na tumy.

Tarczami nastpuj panowie na goiarda, by

nie podnosi miecza na chama; jeszcze kilka kroków,

a zgniot go jak robaka pod stop.

Rzuc si w^aganty wyrywa kamienie z bruków ;

ju je miotn maj na panów w obronie towarzysza.

Gdy — nie wiada skd — rysiem spadnie przed

one tarcze skoczka chya. I wystawia na zgniecenie

jawn pier dziewczyny; a usta ma rozchylone zdu-

mieniem i pogard nad rycerstwem tak mizernem:

„Niemasz tu ani jednego, któryby si zeistawi

za wolnego ptaka prawd i szyj?!."

I nie chybia — tern wanie przeciwstawieniem

jednego gromadzie: do honoru obecnego tu moe
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jirzypadkiem rycerza bdnego odwoaa si bezwiednie.

Nie chybia za nadewszystko wyzwaniem swej urody.

Pryso koo zemsty w pomrukaci g-niewu. I roz-

dwoiy si mniemania panów. Zalotniki skoczki opo-

wiedziay si za wagantami: e naród to wolny; e
gbur, kto si na sowo igrców obrusza; e dawniejszy

obyczaj za podniesienie rki na glarza i lirnika

kara ramienia odjciem: — tak uczyli króle us^.a-

nowania dla poetów; sarni zasi pozwalali im mó-

wi cai zawsze prawd, choby z srogim gniewem
poety przeciw sroszemu jeszcze gnieYk^owi króiev/-

skiego majestatu i jego pici zacinitej na miecza

gowni.

Te wszystkie racye, oraz szanowne z nicli

tchnienie starych czasów ostudziy gniew panóy/.

Wic niech goliard odszczeka ostatnie bodaj r/lko

sowa.

Ale goliard 'ii; ego ods/:-^/ r'r chcia.

Wszcza si zwada. ^ebawem n- . -'e .'ysza

si wzajem w tej w;

Tu i owdzie zatrzaskiwa

.

'.>'>'

nad twarzami. Wpierano /t^-

ciwnika zem okiem z pod :

i czekaj, jak te koguty, pr:- niej.

Rzadko który okrzykn si, jak

„Wyzywaml.. Baczno nu

Najbardziej nicponamowanego
si — od swej tarczy w gór — rozstrzyi^iiclo wszyoLico.

I rozleg si on omot srogi w naciernniu na si
dwóch gromad.
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Mieszczanie jakby ogupieli nagle, zapatrzywszy

si w ten rozruch na rynku ni to na dziwowisko odpu-

stowe. Dopiero gdy krew bluzgna na kolczugi jasne

i kto si tam zwali z nóg z chrzstem, rzekniesz, bez-

wadnym, — jakby kto gar elaziwa o ziem cisn, —
dopiero wtedy zakoysa si tum gwatownie i wy-

pady z niego kobiety. Która z nich widziaa krew,

inna powalenie si pana, trzecia za, najdalej stojca,

usyszawszy to wszystko, wrzanie piskiem przera-

liwym: „Zabili!.." Wówczas jak to stado gsi w po-

jjochu, z wielkim opotem spódnic zagania jy ko-

biety — to tu, to tam, — wpadajc w ulice na olep

i roznoszc po miecie te krzyki przeraliwe:

„Zabili!.. Zabili!.."

1 ym zamtem z ratusza wywoany wkroczy

na rynek burmistrz z lask. Mao co baczy na ry-

cerzy potyczk, bo gniewaj go przedewszystkiem te

nieporzdki i trwogi roznoszone przez kobiety jX)

miecie caem. Ku nim tedy kieruje swe spojrzenia

srogie. Oto osoba tak otya, jak pani patnerzowa

grodu, toczy si po rynku, niczem beczka haaliwa,

i drze si o tego goliarda — za dziesi modych.

Niemasz bo w kadym grodzie bardziej przykrych

niechci, nili panów podstarzaych do kobiet ju nie

modych. Do niej tedy doskoczy burmistrz z ca
surowoci i nakazem wadzy:
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„Cicho mi pani bd! — bo na ratusz wezm...

3 czego si dobrodzika drzesz?!" — gestem aby roz-

czapirza donie i gb przed bab tust.

„Takiego czowieka!.. Takiego czowieka!.."

„Uspokój si pani: goliardowi nic si nie stao.

Pewnie dla tego, e mu wisie sdzono."

„Takiego czowieka!..." — wysapuje kobieta,

w^uspokojeniu, sw alteracy z przed chwili.

„Jakiego znowu „takiego"?" — wyabia si

przed ni burmistrz, kadem sowem akcentujc jakby

otyo damy.

„Panic!" — przystpuje do niego z impetem, —
„panie! czek e to w Salerno i Paryu byway, fi-

zyki i lekarstw u mistrzów nauczony, w filozofii biegy,

w dysputacyi artista, a nadewszystko poeta! — vel

magus", — uprzystpnia arliwie ostatnie sowo bur-

mistrzowi, który nie by z owieconych.

(ongler wgada byo to wszystko w kobiet,

zalecajc jej kamrata swego.)

Jako burmistrz stropi si nagle, nie chcc uchybi
aby jakim tam moe wanociom po dworach paskich.

A stropiony urazi si bardzo:

„My ludzie pracy!" — rzeknie. — „Uczty u nas

skromne; wagantów na nie nie sprowadzamy... To
jedno ^viem tylko: pac miastu i dziewki nierzdne —
od kapelusza. Za ta goota darmo wazi i wyazi
z miasta. Tyle tylko, e stray u bram grodu swe
sztuki pokaza musz, czy je aby naprawd umiej.

A to nie jest podatek aden!"
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„Tam si zabijaj na rynku, a on tu w mylach
podatki z biedy ludzkiej yuje!" — oburzy siq do

^Ahl pani platnerzowa.

i mimo tuszy, duchem sn krzepka, potoczy si

wawo pod miecze nieomal same.

„Panowie!" — rozkada ramiona matrony, —
„panowie, opamitanie miejcie!.. Nie tak si rozstrzyga

sprzeczki o Muzy i"

Rad nie rad burmistrz bied za m musi: '

dai Boe, zasieka i bab na rynku.

, Gdzie te dobi-odzik ponosi, na miosierdzie

Boskie?! I jakie tam znowu Muzy komu v/ gowie?
Panowie tu jusz o — skoczk pikn."

I wysapa z brzucha ostatni pasy na wszyst

co si od rana dzi w miecie dzieje:

„Owó Muza, jaka nawiedzia dzis inu:.s/.czaF>

i rycerzy! Tymczasem jeszcze, — bacz, — bez ka

pelusza."



. , kazaf król rynek cay
i i\'>zj panóv%^ przez strae,

rbowa ich mocno za niepo-

^/cujowanie witego Florjana,

którego odpust by dzisiaj.

Z kilku powalonych zwóczono
zbroje i macano rany; e za
niewane okazay si wszystkie,

zostawiono ich na placu, —
kobietom na wytkliwianie si,

opatrunki i co lepszego potem. Tak mówiy do pani

patnerzowej strae gburne, powracajc na zamek.

Ona bo bya wszdzie: rzdzia si na rynku,

jak ta gospodyni miasta.

onglerów jakby kto na sto koni wsadzi;

kady z nich, gdzie móg, nos w^tyka, patrza, w^cha,

przyglda si i zaciera apy. A rzecz, widzian tak

osobicie, wyogromnia w sobie — i ju prawi
w duchu, ju myl w innych gdzie grodach opo-

wiada ludziom szumn awantiur rycerzy w obro-

nie Muz i poety.

Goliard mia wci jeszcze w^ uszach te omoty
mieczów i plugawe przeklestwa rannych rycerzy;—
za krwi widoku cakiem ju nie lubi. Wic by
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bardzo zgnbiony tern wszystkiem i cierpki dusza-

Stoi przed nim najdzielniejszy z obroców jego : pan,

który znalaz si na rynku nieornie, w stroju od-

witnym, a goemi garciami miecz zdoby i nim

goliarda zasoni. A teraz oto ran na lewem ramie-

niu pozwala kobietom opatrywa sobie. I, by nie

sycze z bólu, zagaduje:

,.Opowiadaj o sobie: gdzie hywal"? zkd
jeste?"

To butne wyzwanie, niby spotkanego gdzie

na gocicu, nie podobao mu si wcale. Nie chce

jednak zraa do si wybawcy swego. Wic popa-

trza na uwanie, i, jak gdyby odgadnwszy co nie

co, powiada o sobie:

„Pidziesiciu królów ziemie schodziem."

I trafi: — jasne, gobie wejrzenie spoczo
na nim.

„I ja równie!" — syszy gos jakby uradowa-

nego dziecka. — „W bdnem rycerstwie zjedziem

by rzec suszniej... Ty za zkd jeste?"

„Z gocica," — mruczy goliard.

„Ojczyzna szeroka!"

,.Wielce gorzka dola nam wagantom, gdy do

tej innej jedynem ju tylko nawizaniem te wanie
o nas po rynkach."

„Wic czemu powody dawasz?"

„Bo prawd mówi mniemam!... Nieprawdy

moje pikniejsze, ale o nie nikt tu nie stoi. Prawdy —
w alu — bardzo gburne. Rzeczy grube kady z nicli

usyszy i pojmie ; — ztd sprzeczki. Zgiek wnosz,
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w miasto, chocia przychodz powiada rzeczy naj-

cichsze. Daruj mi, panie, zamt, jaki wszczem, i t
ran twoj. Dzikuj za ycie, które mi dzi prze-

duy."
„Daj ci Boe — na lepsz dol."

Uwanie przygldaj mu si te oczy dobre.

„Za bkartów jakiego rycerza bdnego gotów-

bym* was uzna, waganty, spotkawszy gdzie na

gocicach wiata, — za liczne jego potomstwo

z cygank moe. Rozmaite bo sztuki umiej cyganie...

Duch zasi po ojcu w was pewnie... A i nie dumne
wy zreszt, jak bkarty."

Czu goliard, e i w niego tu co trafia ; achnie

si tedy.

„Kdy wic pójd? gdzie si podziej? co

temi czasy uczyni z sob mam ? ! — gdy panowie

duchownego i rycerskiego stanu stracili dzi do-

szcztnie serc swoich ciekaw^o bezkorzystn."

„Plu tedy na ich korzyci, — i chod ze mn."
„Dokde to?"

„Szuka Graala."

Goliard w zdumieniu a w ty odstpi, baczc
zezem : czy gada do czek przy zdrowych aby zmy-

sach ? Widzi : bary jak u niedwiedzia, e ta gówka
rycerza na nich malek si a wydaje, — wanie
jak u niedwiedzia; oczy za równie mae, niczem

w futrze tamtej bestyi srogiej, — i dobre ; nie mona
powiedzie inaczej : dobre ! Odgaduje wic w nim

raczej wielki upór myli, przydatny onierzowi, nili

zmysów nieady.



— 72 —

Odczuwa onierz w golia^dzie wielki niesta-

tek chci wszelkich, — jak to u poety, — a wraz

i chytr przenikliwo klerka w jego spojrzeniu. Oltj

z pod kaptura dobywa si baranim miechem ten

szyd niepowcignity : „He, he !— graalowe szukanie !"

I przypatruj si sobie oczami tak odmiennemi.

A goliard prz"wa to milczenie, trybem kler-

ków, którzy od szyderstwa w oczach do mdrego
odcia si tak atwo przechodz.

„Wyczerpuje sam czas wierzenia czecze," —
powiada, pocigajc domi po wisiorach kaptura,

niczei.i po bokach brody.

„Niewyczerpana jest wiara w sercu, które samemu
sobie wierne pozostaje, — jak chce pierwsze przyka-

zanie graalowego szukania."

„I o tem wiesz ju, panie?"

„Od was to wiem, poetów, — i zamknem
w piersi."

Markotnie co stao si goliardowi, poskroba

si po kapturze.

„Mimo to nazbyt zawierzye, panie, dzisiejszej

opowieci onglera."

Kuaczysko jak oklepiec chwycio goliarda za

rami i zatrzso nim, — nie z gniewu, wida, lecz

z alteracyi nagej.

„Jakebym ja nie mia zawierzy onglerowi?! —
Ty, goliardzie, czek mdry: — posuchaj i zwa...

I nad tym grodem jest zamek, i w nim królowa

najpikniejsza. (Moe ju sysza co o niej? Nie?!)

I jam jest rycerz stray, — stray grodzkiej, — u króla
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meg^o. Sprawowaem nieraz stra i na pokojach:

wysztywnion i skamieniay w sup, — jak trzeba,

A z sercem rozopotanem pod zbroj, przed oczy-

ma Pani, która tak czsto, tak bardzo czsto prze-

biegaa przede mn : — liczne miaa sprawy na

pokojach swoich. Jeszcze dzi sysz te jej nucenia

zdaa, te szumy paszcza, te szelestki i stpania mikkie,

gdym sta tam wysztywnion i skamieniay w^ sup —
a coraz to bledszy i bledszy przed umiechem Pani.

A przedsi nikim byem dla niej, kamieniem u muru,

patrzcym bywao i na ramiona jej nieosonite

wcale, i na pier otwart... — na nogi przymykaem
oczy, — ku zdziwieniu Pani: — bo to by znak ycia

we mnie jedyny. — Niewolno nam, stray zamko-

wej, przemaw^ia do nikogo na wiecie, oprócz króla

samego. Zabawiao to Pani przystawa przede mn
z pytaniem : czemum taki blady, i baczy na milczenie

moje, oczyma zgadywa odpowied niemego ; a doty-

ka rozmaicie zbroi mojej : niby, czym czek ywy
czy gaz... Jeszcze dzi widz przed sob te rozchy-

lone usteczka, oczy pod rzs zatuleniem i ten umiech
na policzkach, gdzie tu, koo doecz... ! — gdym sta

tam wysztyw^nion i skamieniay w sup, i coraz to

bledszy i bledszy przed tym umieszkiem Pani... A
zwaliem si ciko do jej nóg w rynsztunku caym, —
a chop jestem duy. — Nie dopucia Pani, abym
zczez z tej tsknoty... Wicej nie pow^iem goliardzie.

Bo i nie godzi si wicej pow^iada o kobiecie ryce-

rzowi... A teraz zwa: — i ja zastav»^iein miecz, aby

paszcz strojny kupi. Zwa dalej : — i na tym
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zamku pad nocy niedawnej rycerz jaki. (Moe ci

ju opowiadano o tern na miecie?! Co?!) Wiedz
tedy: ja go zabiem na zamku komnatach, bowiem
uchybi czci mojej Pani."

„Hq?!" — goliard od warg.
„A teraz powiedz, mdry goliardzie: jakebym

nie mia zawierzy opowieci onglera?! Krwi na-

biegay mi oczy, gdym go sucha w piekarni. Nit

mnie to? nie o mnie opowiada ongler? — bia
mi wci w skroniach... A te ywe kamienie po
kocioach teraz dopiero tómaczy mi si zaczy
swym duchem : le na grobach jak graalowe ptniki,

które celu nie doszy, powalone w podrou. Za ta

na ich licach frasobliwo wieczna, — ywe to w^y-<

rzuty sumie naszych: — ,,gdzie denia twoje?!.."

Obejd wszystkie kocioy grodu, odszukam kamie
taki i bd przed nim bi i bi czoem, a chyba t-

gow ndzn roztrzaskam. Bo w jakie dosyty, w jakie

zaywnoci, w jakie rozkosze ugrzzem ja, bracie?!

1 w jak pogard dla si? A i w zbrodni pono
na pokojach królewskich ? Im wysze, im zaywniejsze

te progi kochania, tern pewniej cudz lub wasn
krwi zbroczy je z czasem trzeba. A i mózgiem

swym chyba. Bo o te progi eb swój chyba rozbij

w pogardzie dla si! — A dowioda mnie do tego

ta suba w stray: te dostatki, te pikne stroje, te

kobiet bliskoci nieustajce... Nie tak to za dobrej

modoci bywao!.. Ale gdy mi trzeci ju ko pad
(tu zy zmciy mu nagle sowa), gdy ju trzeci ko
pK)de mn pad w rycerstwie mem bdnem, —



— 75 —

/a familia ju wicej pienidzy dawa nie chciaa, —
i wonczas : w tej biedzie, w tej trosce bezradnej daem
si królowi do stray."

I Szczere byo pono to wszystko, razem z tym

! alem do familii, bo zazawi si, spotnia jeszcze

bardziej i zwiesi ciko t gow stroskan.
• Goliard odpar oburzeniem wielkiem:

„I taki nawet swego ycia i sumienia w onglero-

wej gbie szuka! — To i zwierz jaki na woli, w caej

! gorcoci dz swoich, pikniejszy chyba od tej bestyi,

jak niedwiednik oprowadza po rynku za kolec

w nosie. A aden ongler na wiecie innych ludzi

nie pokazuje po piekarniach, — kobietom na wytkli-

wiania si tskne i urabiania dusz swoich wedle

takich wzorów. Wic nie bd, jak one!.. Ilekro

nam si przjrtrafi zasucha w dol czyj, ogarnia

nas zawsze to zdziwienie, jak krewne, jak bliskie,

jak zrównane nieomal s wszystkie dole czecze,

chocia pod rónemi gwiazdy i horoskopy".

Nie mie rycerz przeczy sowem mdremu
klerkowi. Ale t gówk na potnych barach po-

trzsa wci spornie:

„Nie równa ycie nierównoci czeczych. A nasz
dcjno czy niedotrwanie, jeszcze nam i przed mierci
wypaci zdoa."

Tu ju goliard biaka oczu wytrzeszczy na

niego; a palcem to na si wskazuje, to na niego,

i z powrotem znowu: — „Ja to prawi gr o u. k o

do ludzi, czy on w cichoci do sumie 'ia

swego?..."
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I zdjo go wielkie zawstydzenie przed tym wy-

znawc sów Muzy, niczem przykaza Paskich.

On za ujmuje go pod rami i zwierza mu siq

dalej sowem ciepem

:

„Omierzy mi do cna czcze druby rycerskie:

ich gawdy puste i swary t akiem gupie. Z mdrym
chc przyja zawrze: z tob goliardzie. A i ty

przyjani szukaj, przyjani wiernie si daj, — jak

chce drugie przykazanie graalowego szukania! —
Mnie si daj: ja sprostuj dum, ja zagrzej w pier-

siach wiar stygnc, ja ci powiod!"
„Dokde to, niby?"

„Na szukanie Graala".

Goliardowi chciay zrazu opa ramiona.

„I czegó to al ci jeszcze? Jakich to nadziei

obietnice zostawiasz po grodach? Same mówi:
nikt was dzi sucha ju nie chce, — poetów;

niemasz w sercach mów ciekawoci bezkorzystnej.

Wic jaka na ci dola czeka? Szwda si w godzie

po ulicach miasta? Lub moe mieszczanom si da:—
ich onki i córy sowem Muzy gzi? akom jzyki

w gbach rozwizywa?! Lub moe na rynku swa-

rzy si wci z narodem? — Nie zawsze znajdzie

si taki, co ci obroni. Zgniot ci wreszcie na rynku

rycerzy tarcze i wdepcz w bruki mieszczan stopy...

Haba wahaniu twemu!.. Bo tak ndzny koniec na

có to pomienia ci teraz wolno? — pomyl: — na
szukanie Graala! A czeme ty y — nie na ulicy,,

nie na rynku, a w cichociach swoich? — czem,

jeli nie wiar poety w Graala? — tak ja o tobie
j
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Tiniema musz... Haba wahaniu twemu, goliardzie!"

„Ja to", — myli g-oliard, - „prawi gron ':o

do ludzi, czy on do sumienia mego?"
I to rami jego, w por przecie powcignite,

•jo wykonywa teraz gesty dziwnie nijakie: owszem,

przytwierdza, — ale si zastrzega! — przytakuje, —
a jake! jednak co tam...

Krci niepewnie mikk rczk. Twardy niedawno
pognbiciel sow^em narodu na lynku, gi si teraz,

i zwija, i wykrca, ni ten wia bez koca: wymkn
sie jakby chcia — przed mocnem nastawieniem pra-

:iwoci cudzej.

Ale za rami pocignity, pokroczy. Stpa na-

!rocno. nie Vv'asnej jednak determinacyi moc.
tylko zdoa powiedzie od

;e:

„Ba; ..^ .^ . . ,__karni nasuchae si, panie,

a i poetów, widz. NasTie sowo nie wite. A gle
iu nigdy prawdy i 'a."

Tak rycerz bdny i wdrowny poeta wyruszyli

szukanie Graala.





(CZSC II.)

a palcach rannej rki odlicza go-

liardowi nowy jego przyjaciel,

jakie s pierwsze potrzeby w por-

waniu si do czynu : — Doby
ojcowy miecz, zastawiony u y-
dów ; odszuka obecnych tu moe
na odpucie powinowatych ja-

kich : — na tak zacne rycerstwo

familia poyczki nie odmówi ;
—

nakoniec dosta si na zamek,

aby wzi na si kolory i tsknot swej pani, bez

czeg-o niema w rycerstwie niczyjem dzielnoci po-

winna).

„My waganty prociej wyruszamy w wiaty", —
pomyla goliard. — „A i bez poyczki". — Ale przy-

chrzchn w gorliwem potakiwaniu takiej przezor-

noci rycerza.

„Chodmy!" — rzecze wawo.
Rusz tedy w zauki i podmurza grodzkie.

Stoi yd u bramy w szachowej sukni i spiczastym

kopaku ; ót ma na ramionach chust, jak prawo
kae. Zagadnity, toczy w palcach koniec siwej brody,
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krzywi gh w spojrzeniu: zamyla ostronie, coby

odpowiedzie.

Widz: le bardzo! Bynie rycerz krótk stal

mizerykordyi ydowi przed piersi. Kupiec zblad,

cofn brodfj, posiniay wraz staremu rozedrgane waru'

Ale krzepi siq cofnity. I zapala w oczach te ognie,

które wszystko zapamita obiecuj i wszystko w pon

odemci, — jak to oni. Poczem wzd*^ sit^ brzuchem

i rzecze hardo

:

„Zbroj naby patnerz, miecz zasi wykupi po>

ufnik królewski".

Bardziej zblad pono teraz i z wiksz-in cofn.;

si przeraeniem rycerz sam: gdzie królewski poufni!

w spraw si wmiesza, zawisa nad ni króla rkawic,

czerwona. ^
A yd tymczasem

:

„Wiele pienidzy wysypa mi na stó pan z zamku

A sfuka mnie gb i zgromi okiem, e miem przyj

mowa takie zastawy. Miecz rycerza, powiada, O'

którego cenniejszy by tylko chyba or pana Lanci

lota samego". (Ju yd wiedzia o czem opowir.

dano w piekarni, — u nich bo wieci zawsze naj

prd.sze).

„Prawdo ty mi powtarzasz?!..

„Nie wierz mu, panie, nie wierz wenie!" — go-

liard a wpó obejmuje nowego przyjaciela, chcc mu
oszczdzi alleracyi iak ponnej.

„Ty w siebie tylko wierzysz!" — odepchnie go

rycerz cierpko.
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I
I odwróciwszy siq ode, zapacze w donie nad

^ aprzepaszczonego miecza cen u ludzi. (Kady rzewnie

jV to wierzy, co mu podchlebia).

I A yd przypomina sobie oto nagle paszcz i szat,

ctóre mu by za cen miecza odprzeda. Cho pal-

iami tkn ich teraz nie mie, smakuje z daleka do-

'tyki ich mikkie, mlaska jzykiem na kolory, chwali

I sobie swój towar niedawny:

„W taki strój kogo chcesz ubierz, kobiety zjedz

|go za cukier".

I
Szarpn si teraz pan bardziej pono, nil yd przed

mizerykordy w piersi. Ze wywyszony podchlebstwem

przed chwil, tem gbiej odczu zepchnicie wraz

potem urgliwe. Odtrci od si bazyliszka, cmoka-

jcego szerok warg.
A yd pokony ju oto bije i czoa dotyka przed

osoby dostojnoci. A za odchodzcymi panami za-

miata ziemi kopakiem.

r rzez kolumnowe podcienia ulic i krte zauki,

tu i owdzie sklepione w bram, wywioda ich droga

pod go cian kocióka. W tej ciszy, zdaa od
zgieku odpustowego, rozoy lekarz swe zioa w mi-

sach na awie; drug aw dla chorych przygotowa,
wór z narzdziami opodal pooy; sam za siedziaJ:

na dywanie pod kocioem w spokojnem oczekiwaniu

na niemocnych.

6
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Zrazu min go rycerz idcy z goliardem, nagle

powiód badawczem okiem po tych zioach, chmurnie

ciska podbródek w doni i odezwa siq wreszcie:

„Masz li, lekarzu, ziele zapomnienia?"

„Mam tu zioa wszelakie..."

Ciko podejmowa si stary. I nie prdzej mó-

wi dalej raczy, zanim go na awie chorych nie po-

sadzi.

„Mam tu zioa wszelakie", — rzek, zasiadajc

naprzeciw niego, tak, e go kolanami dotyka. —
„A czegó to, panie, zapomnie wam trzeba?"

„Szczcia, dobry lekarzu".

Uwanym zezem dopyta si lekarz reszty. I do-

czeka si ode cikiego westchnienia. Ju wiedzia

tedy, co mu byo trzeba: przytakuje swym mylom
brod siw. Poczem palec przed si wystawia i rzecze:

„Mam tu zioa wszelakie. Mam i kamienie wielce

pomocne, w których ta sia jest, e, na piersiach no-

szone, powracaj nas do cielesnego zdrowia. Ali

twoje cierpienie, panie, nie zda mi si cielesne. Bo-

wiem wiedz: trojakie s niedole doczesnoci naszej,

a wszystkie one z grzechu pierworodnego id. Gdy
Adam miertelno czecz z jabkiem wowem zjad,

wówczas i ciaa choroby wszystkie, i duszy zniemo-

enia wszelakie zjad z teme jabkiem. Std troisto]

ndzy doczesnej. Na mier lekarstwo koció ma.

Na ciaa saboci zalecili nam leki skuteczne mistrza:!

Hipokras, Avicenna, pani Trota z Salerno, Hildegarda^

wita, oraz inne me uczone i mdre niewiasty.

Ali na duszy zaniemoenie, gdy pacierz nie pomag-a,j
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f kady lekarstwa w ycia ochocie wawo szuka wi-

^ nien. Tedy- rzek: co nam Adam pod jaboni

i przyczyni, tego i ciirzest wity z nas nie zdj, —
" a mnisze cnoty w tsknocie za jedn zndzni ci tylko

przed reszt. Zndzni i przed yciem nowem samem."

Odg-adujc ku czemu zmierzaj te dorady, od-

j

machnie si rycerz od nich oburcz.

,,Kobiety- to przyczyniaj nam na ten koniec ów
ciaa smt i duszy zaniedbanie w^ melancholii. One-
to, dobry lekarzu!"

Pokiwa si przez chwil lekarz siwobrody.

„Ja, stary, dawnom je sobie omierzi. Ale ty

innym sta si pragniesz. Uczy mnie innym, leka-

rzu! — prosisz si jak w^szyscy ci chorzy. Z nimi

to ja zioami paskudzi si musz. Tobie za, panie, —
e mody, — wyznam: Innymi czyni niejednego za

modu (kobietom tego nie powiadaj !) kada mio
inna. Bowiem wszystkie bujnoci modego w yciu

zdziaywania (mnichom tego nie powtórz!) z Ewy s
jabka i wowej w^ nas cigle namowy. Póki mody!..

Ja za, stary, jednakim ju pono zostan — do mierci...

Aby zasi z prón garci ode mnie nie odszed,

odsypi ci w ni szczypt ziela ukojenia, które sny

agodne daje i otuch na grzechów odpuszczenie

w sercu nieci... Bóg zapa za datek szczodry... A gdy
ci nalewka z ziela mego niejak ulg czasami przy-

niesicj zmów, prosz, nad ranem pacierz do witego
Józefa, który mi jest patronem : — niech bdzie askaw
w niebie dla dobrego lekarza".
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Liedwie odeszli od niego, a rycerz spospnia

co bardzo. Pod oddech ciki jakby kamie jaki

toczy mu si w piersiach i opada nagle pod west-

chnienie guche.

„Nie tsknije, panie, tak strasznie, na Boga!"

„Od was to mam", — mruknie tskliwit

ponury.

Ale goliard, który pilnie baczy na jego zacho-|

wanie si przed ydem i lekarzem, odzyska byo tym-

czasem utracon pewno klerka. Pociga znów wi-^|

sioiy kaptura.

„hjywa, — 1 /.uc/.c, — pi /.y u iii iii .-Mt;, /a; i'viiiZJ

wielbione w latach aka pozostawiaj komu na lat|

jego dojrzale ju tylko ten upór w teskliwoci mi-

osnej, do której dowiesz potem wszystkie swe po-J

rywy zacniejsze i denia wyciu. A e, Kik ijoczte,!

zawodz zawsze, wic... „winne s Muz\ uska

potem pod staro ju swoj. I nas. za to giomi. —
Nazbyt wiele tego widzi si dzisiaj i syszy w yciu. —
Mde mam serce dla tych aoników. A i lekarz

prawdziwie powiada, e tskliwiec tylko si zndznia

przed yciem. Okpi go; wyszydzi i pognbi kada
chytro zimna, i odepchnie wreszcie precz ycie

nawet samo".

„O kim-e ty to mówisz?!" — a si w zdzi-

wieniu rycerz na miejscu zatrzyma. — „O mnie czy

o sobie to powiadasz? Nic yjesz-e ty sam, czecze,

zarojeniami tylko? Czy nie wyszydza was goliardów

za to powszechno caa?"
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„My po zarojenia nasze garci w ycie nie

f
sig-amy. Ani siga nie uczymy, — jak to czyni

> onglerzy, którzy lubiy w zgodzie z powszechnoci.

s Rzecz nasza w duszy twej siq koczy, w ycie nikogo

t nie powiedzie sama. Nie pragniemy by wodzami

i lepych, jak nie pragn tego i Pawe nawet sam".

„Oh!" — achn siq rycerz na to wysokie po-

równanie klerkowej pychy. — „Ale ty, bacz, i w po-

rywy czecze nie wierzysz: od za ku dobru, od

niszego ku wyszemu, — jak o tem ongler piknie

opowiada w piekarni".

„Nazbyt ju czsto przoduje w duszach onym
porywom pani Wenus".

„Ty, widz, i w ten pomie nie wierzysz, jakie

nam w sercach zapalaj przecie Muzy same?"

Goliard odyma wargi.

„Chodniejsze maj serca Apollina panie, nili

si to wam laikom powszechnie wydaje. Zasi on

sam nie w sercu ma pomi, lecz u czoa."

„Wol ja po stokro gorce sowo onglerów,

które w ycie wiedzie!"

„Wierz- panie. Jeste wszak sam z nich

cay: z onglerów ducha. A wielu dzi takich na

wiecie".

Chcia byo obruszy si na to rycerz, ale, spoj-

rzawszy na goliarda, machn tylko rk wzgardliwie.

„Blisi nam przedsi bd zawsze ci, którzy z nami

naszem sercem yj, — a nie klerki, nie goliardy".

„Doznaj tego w yciu swem".
I poszli dalej w milczeniu.
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Tskliwcowi kada, by najdrobniejsza, gorycz

chwili a niepewno siebie samego zwraca niechybnie

myli ku kobiecie. Wrócia tedy na niego ta fala

tsknoty i obja cakiem. A go z tego otpienia

goliard pociganiem za paszcz cuci musia.

„Panie, panie! — nagli go szeptem, — nie

krewny to twój czasami: tamten, po drugiej stronie^

uiicy! Czek, widz, zasobny",

„Chyba nie", — odrzek jak ze snu, nie obe

rzawszy si nawet uwanie za przechodniem onyr

„Chyba!.. — przedrzenia goliard, wielce p<

draniony nagle t niedokadnoci — Chyba!.. No|

„tak" czy „nie": koniec koców?!..

A spojrzawszy na jego twarz markotn, na t€

mt roztsknionego wejrzenia w próni, wpad oto

goliard w ostatni ju pasy:

„Poknij, panie, z miejsca wszystko ziele, jakie

ci da lekarz i przesta ju raz myle o tej k...

z zamku!"

1 byby to sowo yciem bez odwoki przypaci,

gdyby nie przechodnie na ulicy. Niedwiedzia zju-

szonego gosem ryknie co przed nim i zamachaj

apy, na olep sigajce po gow jego. Ale widok

ludzi oprzytomni rycerza, pewnie w tem zastano-

wieniu, by tajemnic swej pani nie dawa na rozgosy

uliczne. Jednak ten sza gniewu, — e niewyado-

wany, — odurza go wci jeszcze, ochmiela krwii

cigym napywem do gowy: — a si pod mur po-

toczy, niczem pijany, by go z nóg nie powali ten

gniew, w którym zabi nawet czeka nie moe. By
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widokiem swym nie kusi ku temu, ramieniem oczy

przed nim przysania. A druga rka szuka przecie

wci jeszcze przed sob goliardowego garda. Roz-

wiera si i zaciska kuak, a trzeszcz palce.

„Zabij!.. Drugiego ju pono czeka... z tej

samej przyczyny".

„Aha!" — przytakuje goliard domysom swoim.

„Za kim powtarzasz i ty, otrze, t ohyd?... Kto

tobie znów powiada to o niej ?"

„Ty sam, panie, opowiadaniem swem przede

'I
mn. A i sumienie twoje w tym niepokoju od pierw-

I

szego sowa o niej: „Syszae ju co? Mówili ci co

ludzie o niej? Nie?!" — take si niepoki wonczas

w zwierzaniu swojem. Ju twe sumienie dawno j
osdzio — w zatajeniu przed tsknot tw^oj... Usy-
szae tedy sowa przyjani, — bo tyle tylko wart

przyjaciel w yciu, e si czowiek czasem z sumieniem

wasnem gono i jawnie rozmówi. Ku temu wanie
drugie przykazanie graalowego szukania..."

Przerwao mu ogromnie smutne zapatrzenie si^

jego oczu. Opad kuak pomsty.

„Mdry jak Marchot, goliardzie. Umiesz prze-

nika dusze ludzkie. 1 wiesz jak kad zay w prze-

konywaniu".

Lecz oto znów ten napyw gniewu do gowy:
„Powiadaj, co ludzie o niej mówi!" — warknie

gucho.

Goliard wzrusza ramionami. „W onglerowych
opowieciach lubowaa si niegdy pani, — wie o tern

miasto cae".
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„I...?!" 1

„My, igrce, pa witych nie przysparzamy kocio-

owi Boemu".
Jak w ciemi uderzony opuci rycerz gowQ,

tern najbardziej docinity, e przed samym sob
upokorzon. Wbiy mu si oczy w ziemi

:

„Czy nie szatana to aby sacerdotes am-
b u 1 a n t e s, jak tych wagantów nazywaj ludzie?..

Ni te kuglce butl, kul i noem, tak one igrce

i mitr, i koron, i wiankiem dziewczcym igra go-

towi, — a i dol i niedol czecz, — a i wszelk
treci dusz ludzkich. Jake to zwie si ich haso?
Vitam explorare! — Ni to czarowniki warz
z ywej krwi serc czeczych swej igry holocausty —
pod gli zaklciem. Niejedna pewnie dusza czecza, —
niewiecia, czy mska, — upiwszy si tym abkochtem,

wyzbya si swej woli prawiczej: k.... si staa! Przy-

kada si kady chór czowieczestwa do jakiego

poytku dla powszechnoci, igrce zasi nie przyczy-

niaj si niczem do pomylnoci powszechnej : Q u o d

est monstrum! — yromi to susznie który tam

z ojców kaznodziejów... Prawdziwie, ycia to chyba

potwory, wytrcony chór czowieczestwa!"

Wreszcie rzek gono:
„Na mier przyszed moe zapiewa ten chón

wasz ofierze ducha swego".

Goliard zaniepokoi si. Bo te oczy smutnoi

zapatrzyy si w tej chwili przed si jako niesamo-

wicie; za twarz, dotychczas w gniewie czerwona^

staa si nagle szara jak ten mur.
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I, „Co z tob, panie?!"

„Nic to! — Nic to!" — odpycha g-o od si^, jak

to zo, by nie nastpowao na dusz... „Zwidziao mi

si ju po raz drugi dzisiaj".

„Co takiego, na Boga?!"

„Czerwona rkawica króla..."

Tu ju goliard przerazi si zupenie tym po-

nurym zwidem ostatniego praw^a na ziemi. I, zakrz-

tawszy si gorczkowo, odciga go czemprdzej na

rynek, midzy ludzi ; bo w tumie, powiada, trac

moc wszelk — nie tylko duch czeczy ale i duchy

zawiata: w^szelkie zmory, zwidzenia i pryeczucia.

Na rynku wreszcie, — rozprasza mu uwag jak

choremu dziecku, — rychlej nili w ulic pustce od-

szuka si da jaki krewny lub powinowaty, za którym

wszak ogldamy si wci pilnie po miecie.

Oto idzie wraz naprzeciw nich pan bardzo pysznie

przystrojony, o tuszy i minie wielce potnej ; mieszek jak

wór kolebie mu si u pasa...— Gdyby to by krewny jaki

!

Przytakuje rycerz tym razem. Istotnie familiant

to jego bliski, konia mu nawet winien od dawna,

ale prosi go o nic nie bdzie. „Rycerzem bdnym
dawniej by — i osiad" ; — powiada z pogard dla

niego. — ,,I oto jak uty w dostatkach!"

„Na có by nam, panie, przyda si tu chudo-

pachoek jaki?"

„Nie chc go zna!"

Goliard machn rk w zniechceniu ostatniem

:

„Widz, my w tem miecie poyczki nie znaj-

dziemy wcale!"
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Wydostali si niebawem w ludu zgiekliwo
odpustow i piewne obwoywania si kupców. Naj-

wicej jednak gwaru i cisku rozbrzcza si w dugim
ulu sukiennic.

Tu jakby w tcz wstpi: mru si powieki

przed kramów barwistoci i wesel oczy. A kupcy

z nad aw swoich napdzaj chci:

„Pikne czóka, pasy i cimy sprzedaj! —
Mieszki, wacki i jamunice! — Alcbanty dumne na

kobiet piersi!"

Skro tumu przepdza baba szkapin objuczon

i zanosi si woaniem:

„wiece z wosku pomieniste wioz. wiece!
A kada ci noc jak ta gwiazda betlejemska zaponie!"

Zgoa, tumult .wrzasków czyni si naokó.

A niech cichn na chwil te gosy, rozlegaj si
pomruki czarnych mnichów:

„Chleba! Dla dominikanów chleba!"

1 wtórz temu dzwonki ich torb.

To rojenie si tumów nie z popochu, a w bez-

piecznem zaywaniu targów, zaciekawio oczy go-

liarda. A niech si w tumie oczy rozciekawi troch,

wraz i zgiek pragnie w czf ku si budzi, niczem

w skupnia duszy, oraz ta niecierpliwo chci, — jak

to w ludzkim roju.

Oto wprost na niego idzie dziewka strojna;

nuruje w rzece ludu, jak ta rybka w kolorach godo-

wych. Ledwie j zoczy, ju mu powabniejsza w oczy

skacze: strojem gowy wabliwym kolebie si nad
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i fal tumu, niczem waka ulotna. Bo niedugo si

jej napatrzy, ju zdmuchn^a, — darmo szuka w cibie.

Pomykaj si w pstrem tumowisku i mniszki

pod wosiennic i kapturem, ni to kupy popiou

ruchome. Drepcz po dwie, po trzy, — szarego stada

rozbiegane kurki. Ledw^o gdzie za grosik askaw^y

pana Boga pochwal, guszy je wnet gos kupca

z za kramu

:

„Atasy pawiobarwne mam ! Jedwabie, szkaraty

i purpury na stroje kobiet piknych ! A która ma
skórk tak rozpieszczon, e i jedwab sam dla niej za

gruby, dla tej mam bisior najpieciwszy, tkany przez

robaki Salamandry w czeluciach gór ognistych. Ognia

ciau przydaje giezeczko takie, — wiedzcie!.. Poszukaj

sobie kada kogo, kto to kupi, a ja sprzedam".

Z róacow kostk w palcach przepychay si
mniszki czemprdzej w dal, by nie zmyli porzdku
pacierzy.

Mrowi si wokó lud wszelaki. Nierzadko ujrzysz

czeka z liciem palmowym na baranicy i z muszlami

na kopaku, na znak e z Ziemi witej idzie. Ci,

chocia ebrem bogobojnym tu si snuj, "podbij

przecie od si ciekawo ludzk, jak zwierciada, —
na towary kramów, jako na dziwy równie zamorskie.

Wystaje przed kramami i mnich bury z licem

jakby w omocie ciszy klasztornej.

„Jamuny! — zawodzi.— Dla braci franciszkanów

jamuny!"
Nie poskpi datku i kupce. A brata dziko-

wanie, chocia skromne, ma w sobie refektarza echo
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i mniszych odczytywa ton. Wic nad zgiekiem su-

kiennic rozleg-nie siq gromko, a sennie:

„Niech wam stokro wynagrodzi Pulcherya, cesa-

rzowa wiata, i Melania, — jamunictwa patronki!.."

I koacze dalej chodakami, podzwania skarbonk

kwestarza.

„Jamuny! — Dla braci..."

A si ocknie na widok obrazu, który kupiec

za chorgiew u swego kramu wywiesi: — pod wachla-

rzowem drzewem dwiga e t i o p u s biae ky cukru.

I zapamita si mnich nagle, zaroi o Zamorzu

:

„Tam ptaki rajskie piewaj Alleluja srebrnym

chórem! Tam cukier z drzew tryska, jak woda z moj-

eszowej skay! Snuj si tam etiopy czarne, jak ten

mag Baltazar. A dziwoksztatne bestiae ultra-

m a r i n a e, w podobiestwo tronów wdrujcych,
koysz królów majestaty w^ przepychach zota i pur-

pury!.. Wszystko tam jest cudowniejsze, dla bliskoci

Jezusowego grobu. Pój w on Ziemi wit! roz-

szerzy dusz pobonoci, wypeni j wiatem!.."

Bani onglera w piekarni nasucha si byo]

mnich przypadkiem — i rozkoysa dusz. Towarów!
po kramach napatrzy si brat — i zatskni w wiaty.

wiaty zwo w jukach swoich kupce na odpusty;

tsknoty wagantów nagarniaj w dusz cisze kupce

i onglery.

Wabia tymczasem ku sobie obrana chorgiew
kupca coraz to wicej ciekawego ludu. Ni to mirry

i kadzide zawiewem buchay z kramu wonnoci ko-

rzenne: rogoe i wory otwarte ziay arkim dechem
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krain zamorskich. I zwiesza si nad tem okrt zdzia-

any w ksztat maleki. — OC^ród worów sta kupiec,

bia ciust cay wraz z g-iow omotany i wyzierajcy

z tej bieli gb w brz. Niemym gestem cudzoziemca

wskazywa skupniom wszystkie zasoby towarów swoici:

ky cukru po jukach, krupy pieprzu w pcherzach,

oliwki, cynamonu szczapy, imbiry, aleosy, limoje

i gwodziki o woni oleistej.

Ale ze wszystkich korzennoci najbardziej dla

kobiet delectabiles s, wiadomo, rodzynki. Na-

sypa tedy kupiec gar onych sobie na do i bysn
okiem : któraby ich zakosztowa rada.

Wysuna si naprzód dziewczyna z rozechtanem

umieszkami licem, pod wiankiem ró na c/.cpeczku

biaym. I dzioba mu jy miedzian ap te paluszki

ledwie wychylone z rkawu cieni. Biakami wy-

iskrzyo si nagle ku niej wejrzenie obcego kupca.

Guchym jak u zwierza pomrukiem chwali sobie maur
dziewczyny urod.

Lecz jej oczy odkryjy oto w tumie wspaniay

paszcz i strój rycerza, przechodzcego opodal z go-

liardem. Zdziwiona, z rodzynk niepoknit w war-

gach, zapatrzya si w strojnego pana z takim za-

chwytem, e te oczy jej ywe krzykny nieomal:

„Lancelot chyba sam?!"

Z piekarni wracaa dziewczyna, bani onglera

nasuchaa si tam.

Nagle zatrzepocze si spódnic szerok i, w wach-

larz rozcignwszy j po bokach, wionie z szelestem

za towarzysz ujrzan. . Dopiero si naciesz, na-
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miej w pogwarkach, poprawiajc sobie wzajem co
koo tych czepeczków i wianków róanych. Niby to

sob tak si raduj, a wszystkie miechów gamy, te

pogwarki i sekrety szeptane sobie na ucho, czyni, bez-

wiednie moe, dla rycerza opodal, — jak to dziewczta.

Lecz oto poza sob usysz nagle gos donony

:

„Kamienie najszlachetniejsze z za morza wioz!

Skarbce Trebizondy takich nie maj! Pikniejszych

nie widziay sutanki !" •

Furkn do kramu jednym zaszumem, jak gdyby

tam proso sypano dla takich ptaków.

Stoi za aw chop w aksamitach i w srebrzystym

zawoju na gowie. Broda jego, o czarnoci nad aksa-

mity gbszej, byska opalami wplecionych w ni pere.

Wochate i tuste donie, splecione na brzuchu, obci-

aj mu piercienie na wszystkich palcach. — Podej-

muje turkusowy naszyjnik z srebrnych nici zmotany

i tak prawi do dziewczyn

:

„Z smagej to piersi ksiniczki saraceskiej, zmarej

z tsknoty do chrzecijaskiego rycerza. Papie zalubi

jej nie poz>voli. Przedam, gdy poprosicie, cho dla

mieszczek za pyszne to stroje. Mam za to dla was

bursztyny w tych misach. Tu za korale z gbi mórz

potworom wydarte : w gaach, paciorach i rosochach

caych".

„Gdyby poyczka ju bya!.." — westchn kto
nagle w tumie.

Obejrzay si na goliarda.

„Ba!.." — odmie si wzgardliwo na usteczkach

dziewczyny i frunie, rzekniesz, bak mydlan ku górze.
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Pogoniy t bak oczy poety, zapatrzyy si

w jej tcze.

„Królom-by zamki dla takiej kobiety budowa!"
Kupiec tymczasem, do sw niczem biskup

ludziom przed oczy wystawia:

„W onych kamieniach, — rzecze, — mam po-

niektóre o mocy tak skutecznej, e nie radz- nosi,

gdy masz chci mde: wielka moc obcia serce

wte... Szafir to, — mówi, dajc ludziom na pokaz

uklejnocony may palec swej rki. — Za morzem

przytrafia si, e wraz z ros z najczystszego nieba

szafir spada: std za nadziej w piercieniach noszony,

truciznom wszystkim sporny, od jadu zawici ochra-

niacz. — Sardonik za ten cielisty, kobiety ule-

gemi mi czyni. Ten ci znów jest S a r d e s, tajemnic

stró. Na wskazujcym palcu Szmaragd mam

:

najgbszego blasku nabiera midzy piersiami kobiety,

skd mio mczyzn zbyt podliw zbawiennie

chodzi; a rozpryskuje si sam, gdy kochanek zdrad
peni. — Tu za jest, — koczy, postukujc uwo-
szonym pazurem wielkiego palca, — tu za jest

krwawnik, kamieni król! Dzi ju go ziemia

wcale nie wydaje; niegdy przytrafia si jako dya-

ment biay
;
przetrway tak poniektóre w rzadkoci

wielkiej".

Tu ju goliard nie wytrzyma duej. I, wziwszy
w siebie ton tego kupca, prawi dalej — dziewczynie,

do której docisn si ju byo tymczasem:

„Inne zasi krwawniki dostpiy swej barwy
królewskiej na piersiach takich jak ty kobiet, kdy
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si^ purpur ich y zabarwiy chyba? Lub, w po-
mienistych, jak twoje, wosach noszone, takich pa
mylami rozgorzay niegdy? Lub, nakoniec, zdobic
takie jak twoje palce, czyniy z onych rk kobiecych

pomieniste rózgi miowania i zazdroci. W takich

rkach i kamie najtwardszy, a przeczysty jak dya-

ment, przekrwawiby siq chyba i rozgorza na rubin !..

Uala si przecie t biada prorok Ezechiel sam: —
Daem manele na rce twoje, a acuch koo szyje

twojej i wieniec klejnotny na gow twoj. I ozdobiem
ci zotem i srebrem, i oblokem ci w bisior i w szat

wzorzyst i w rozmaite farby..."

A mówic to, czyni goliard mimowoli takie

ruchy rkoma, jak gdyby w te drogocennoci wszystkie

przyobleka j oto — w wielkiej szczodrobliwoci poety.

„Ba..!" pryso, niby druga baka mydlana, na

wzdtych usteczkach dziewczyny.

Goliard tymczasem, jak gdyby ju j przystro-

iwszy, ramiona na piersi krzyowa i w ty si nieco

odchyla, dla przyjrzenia si uklejnoceniu temu:

„...1 staa si pikn bardzo wielce, — bya
doskonaa w ozdobnoci mojej!.."

„Baa..!" — uderzya ku górze trzecia baka my-

dlana,— nie wzgardliwie przecie tym razem, lecz w sm-
cie, lecz w alu...

On za przychyla si do jej ucha:

„...A ufajc w piknoci twojej... wystawiaa
si kademu mijajcemu...: — przepowiada prorok

nawet sam! — Takie to z klejnotów wasze szczcie

i niedola nasza".
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Niepokój roziskrzy si w wymownych oczach

dziewczyny: „Niesamowity czek jaki!'* Ali druga

w bok j trcaa; skrzyoway ze sob pytajce

spojrzenia i — dziewczta bystre — odgady wraz

wszystko. Jedna za szyje towarzysz obja, przy-

chylaj do si gówki w tych czepeczkach ukwieco-

nych, prosz przymilnem wyciganiem szyi... by w-
drowny poeta prawi im dalej — o krwawniku,

o rubinie!

Ale kupiec tymczasem, skoczywszy swoje,zachca
popiesznie do targów.

Na czerwonych twarzach onek mieszczaskich

wyszkliy si rumiece prónoci, a w oczach a
zawi rozbysa chciwo. Kada zdaa si sobie

duchem a nazbyt krzepka, byle tylko to zoto, to

srebro, te drogocennoci klejnotów — mie, a mie!..

Goliard inaczej rozumia — za dziewczta — klej-

notowe szczcie kobiet, nie wiedzc ju nawet, e
gono wypowiada te odczucia swe za nie:

„Byle tylko to askotanie czarodziejskich mocy
ycia na modem i prnem ciele czu!.. A w te skry

i ognie klejnotów na nieosonionyh pow^abach strojna,

stan w nagoci jawnej przed króla samego obliczem:

jak ta Sara niepodna przed Abimelechem, jak Beth-

sabee przed Dawidem!.."

Pierwszym odruchem trwonego instynktu cofny
si o krok dziewczta. Lecz zaokrgliy im si oto

oczy, oddech sta si krótki i rozchyla im usta na te

dziwy... jak to wdrowny poeta prawi im snad dalej —
o krwawniku, o rubinie!..

7
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A g-oliardowi zdao si, e to dwa krzewy róane
w^ powojowym splocie wychylaj ku niemu swe roz-

kwiecone gówki. Tak róe pod rosy owiewem pik-

niejsze si staj, jakby w zadumaniu swej krasy — nad

wasnych woni i barw dostaoci.

Nad tem bodaj zadumay si w tej chwili

dziewczta.

Prawd powiada poeta! Ile to razy, przynoszc

z g-rodu tylu oczu ludzkich zachwyty, roiy nad tem,

by ksicia lub króla zachw^ytem owadn: mio,
skarby i dzierstwo razem wzi, — jak tamte panie

z Pisma. Lub bodaj co dzie w tryumfach je zdo-

byw^a, — jak pani Aspazia, jak pani Tais, o któ-

rych prawi opowieci mówione.

wiata i ycia wielkie obietnice wabi ze wszyst-

kich kramów na odpucie. Uycia tsknice nagar-

niaj w dusz cisze kupce i poety.

II

iVlieszczanie tymczasem chmurzyli si u kramów,

spozierajc z pode ba na uklejnocone pazury obcego

czeka, czy tu aby duszy swej w niebezpieczestwo

nie wiod. Alici ju ich siday ony, uwisajc

u ramion i trzosów. Wszczynay si tedy targi. A cho
si rzecz przez mczyzn w^ powadze czynia, chicho-

tay kobiety, — nie radoci przecie, nie ycia ocho-

czoci nawet, lecz chciwoci samej podechtaniem.

Gdy w te szwargoty targów u kramu uderzy

nagle bas organowy:
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„Chle — ba!.. Dla dominikanów chleba!.."

Daremnie klekota naprzykrzony dzwonek torby,

daremnie mnich czeka, ebra i Pana Boga chwali.

Wreszcie, zgorszony ludzi skpstwem, okciami prze-

pcha si do kramu. Przyjrzawszy si bacznie kup-

cowi, gorszy si jeszcze bardziej i ramieniem a palcem

spronym, ni to wóczni, wprost w jego oczy

mierzy:

„A ratuch twój óty z ramion— gdzie?!.. Mylisz,

nie poznajc ludzie, co za jeden, po grzechów twoich

smrodzie, Lewito?!.. Wochatemi apami w klejnotach

czarow^a tu przyszede chrzecijan jak ropuchami?!.."

Zadar mnich gow do góry, poziomo wystawia

si ta jego broda miedziana u szyi:

„Cieszcie si djabowie, którzy nad tym kramem
unosicie si chmar! Babilonia si czyni. Nie na-

karmilicie djaby grzechu kobiecego miodem i patok
wszystk, nie nasycilicie arocznoci jego wszete-

czestwem i brzydliwoci ziemi, owo kamienie klej-

notne yka mu dajecie, aby si zatwardziy serca

kobiet, a razem serca mów i mioników ich... Huu!

jak si ciesz djaby, jak plsaj koem, zczepiwszy

si ogonami!..

,,Nie bacz nawet, nad czyj to gow najraniej

wyskakuj," — mówi wodzc surowem okiem po

ludziach i zatrzymujc mimowoli spojrzenie na onej

dziewczynie z wiankiem ró u czepca. — „Nie bacz,

nad czyj to gow... (powtarzay mu si sowa, zmy-

lone jej urod)... Nie bacz wcale! Ale temu moe
na dzisiejsz jeszcze noc mier si tym znakiem wróy.

7*
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Nie mam zmiowania! Niech idzie, niech idzie na sd
ostateczny ze szlcarad skpstwa swego na ziemi i tym

najczarniejszym grzechem Babilonii, którym i djabe

niejeden paskudzi si nie raczy... A owo to ! owo
wam kobiety za poy mnie teraz targa i szczypa

w ramiona: jaki grzech to? jakie jego nazwanie?

Wam i do, skruchy przez ciekawo! Wam i do

nieba przez ni droga! Wam i \k pieka jeszcze

ciekawoci z oczu pacze! Nie powiem. Nie nazw.
Abym onych nad waszemi gowami nie ucieszy za-

nadto. Odstpcie! — Satis, skoczyem, amen....

Chle — ba! — dla dominikanów chleba!"

Smiy si kobietom rozblaski cudownych ka-

mieni: nazbyt gburnie zgasi im je mnich. A i krc

lewskie w rojeniach naonice, ksine panie dumn<

w klejnotów tczy, stay oto za suki skomliwe, ga-

szczce z lkiem rkawy zagniewanego mnicha.

Opodal tymczasem innym niepokojem zaroi)

si tumy: za chopcem kocielnym wstpowa ot

w sukiennice mierci obwoywacz. Kroczy wolnC

posuwa si ni to sup czarny, a z pod czarnej larwy,

rozcitej przed licem w ramiona krzya, obwieszcza

swe codzienne wieci krucze. Pobrzkiwa przed nim

raz po raz cichy dzwonek mierci. Sza ta zmora

w najgstsze ciby ludzkie tym niesamowitym spoko-

jem kroku, który i mury chyba przeniknie.

I obwouje si gucho:

„Ja R a d o c h a, grzesznica, ludziom nazbyt

mia, zmaram tej nocy w przepychu i bogactwie

spronem, w caego dobytku kocioowi darowaniu,
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la w grzechów nieodpokutowanych alu. Wymódlcie

dusz z czycowej udrki, wyzwólcie jamun! O grosz

ebrz, o pacierz prosz!"

Podstawia chopiec sw torb jamunicz, ude-

1
ra w dzwonek i wiód dalej mierci obwoywacza.

Z ciszy, jak zostawiali za sob, zrywao si za nimi

gromadne szeptanie pacierza jak wiatru zaszumienie.

Oto tu u kramu klejnotów jknie po raz wtóry

z za kiru mierci:

„...Wymódlcie dusz z czycowej udrki, wyz-

wólcie jamun!"
Ale dominikanin uprzedzi kocielnego chopca

i, swoj tu torb podsunwszy czemprdzej, w ni
zgarn datki pobone.

Bo z rk kobiet u kramu opaday teraz same

zakupione naszyjniki, piercienie manele i, kamiemi
zdobne, opaski biodrowe. Za t on jamun, nazbyt

ju szczodr dla duszy w czycu tak lichej, a rzucon
nadomiar nie do waciwej torby, otrzymaby mnich

niejeden przydatek mowskiego kuaka, — gdyby

nie nage zatrzepotanie si tamtej dziewczyny z wian-

kiem ró na czepcu.

„Ja nie chc tej nocy umiera!" — wybuchnie

przeraliwym paczem.

Ju nie modre renice, a biaka same przelewaj

si w jej oczach. Za chwil co ty jej piersi po-

czyna, a zo jakie mi i wykrzywia twarz we zach
i pocie ca. Zdar si czepiec z wiankiem ró, dziko

wywichrzy si z pod niego wos hebanowy. A rce
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tak si miota i siepa na wsze strony jy, e pkaj oto

Avpodu wskie rkawy, obnaajcca cielisto ramion.

Nagle oprzytomnieje zaszlochem, rzewnym jak

przy matce. I rzuci si mnichowi do nóg-:

„Djabów przepd, ojcze kaznodziejo!.. Prze-

pd szatanów z nad gowy!"
Piskiem trwogi okrzykn si mieszczki u kramu

i rozpierzchn si, rozfrun na wsze strony, niczem

gdy jastrzb na stado zlata.

„Ja chc y!" — ka dziewczyna paczem,

który i mier sam wzruszyby zdoa. — „Zy!..."

Tkliwemi rczkami zatula bos w apciu stop
mnicha. — „Zy!..."

Sign mnich do swej kieszeni przepacistej po

dzwonek witego Antoniego na zych duchów prze-

paszanie i odzwania dugo, na wsze strony powa
sukiennic.

Poczem dwignie dziewczyn z nad swej stopy,

uspokoi, ycie i szczcie przyobieca. Czepeczek kae
podj z wianuszkiem. I powlecze j za sob, bardziej te-

raz miedzian brod podzwaniajc, nili torb kwestarza.

„Bodaje!" — skl go w mylach niejeden,

z przyczyny onych ramion dziewki, osobliwie gadkich.

Szybko iszcz si zazwyczaj marzenia kobiet

piknych. Oto klejnotami z torby mnich j pewnie

przystroi za sutank. Od stóp do gowy przyozdobi

dla si jej ciao, jak ten Abimelech Sar niepodn.

Przysposobi jej dusz ku temu poeta.

Goliard zda si jak ta kokosz, gdy iej kania

piskl z pod skrzyda nieomal porwie. Wówczas
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kura eb jako bokiem przechyla, jednem okiem wy-

. zierajc ku górze, — aosna bardzo w tej desperacyi

li swojej z ciekawoci razem.

A rycerz natrzsa siq oto nad nim penem po-

gardy kiwaniem gowy. W roztargnieniu chwili nie

pojmowa goliard, co waciwie wyrzucaj mu tak

ponuro. A przypominajc ledwie przez pó wszystko,

co przedtem byo, domyla si, e to pewnie na-

pomnienie za opieszao w przedsiwziciach wy-
szych. I surowe wezwanie do graalowego szukania.

„Ju id!"

Zawija si szczelnie w paszcz.



ecz oto w sukiennicach miesza-

j si znów tumy i cichn
zgieki: — zdaa sysze si

daj koatki trdowatych.

Kup cignie ma zarazyj

Grzechocze koatkami, jak trze-

ba, postukuje w swe misy cy-

nowe i wlecze si w peganiach^

kalekich. Jeden oto ród nich,

wawszego snad ducha, pod-]

rywa si na kostyrach swoich, skacze jak ta aba,

trzepocze pstremi achmanami. I do kobiet si wy-

szczerza. Takie to ycie mocne w niejednym czeku.

Rzuca im, kto dobry, jaki ochap na drog: —
niech podejm, gdy si zwlok, — a sam umyka
czemprdzej przed srogim ich fetorem i widoku obrzy-

dliwoci.

Opustoszay sukiennice.

Na miejscu pozosta rycerz tylko. Uczyni to z na-

wyku godnoci, spornej popochom gromady. — Z od-

raz jednak spoglda na te karki ku ziemi dogite,

na by owrzodzone i zasze szpetniejsz jeszcze biel

zagoje. A od pysznego paszcza rycerza wiony
w one by jakowe mtne wyobraenia rozkoszy:

I
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odgadyway one pózwierze, e tak si panowie przy-

oblekaj do kobiet. I zagzia si do ycia pochoci

ponura czereda potpionych, chwytajc si pazurami

paszcza zalotnika. Rzekby, ta szatanów chmara, za-

egnywana przez dominikanina, opada oto na ziemi,

rzuca si na swój er grzechu, obtacow^uje go ko-

em wyjców.

Wyrwa jednemu z nich kij z pod pachy, oczy-

ci miejsce przed sob, rozszerzy koo tych djabów.

A oni otaczaj go zdaa, jak te szakale. Na nie-

jednym czubie ponie mycka czerwona, a z rozognionej

rany pyska szczerz si zbiska óte chichotem

urgliwym. Wycigaj ku niemu kostyry swoje ni

to widy piekie

Przypomnia sowa dominikanina z przed kramu:

komu to, dzi moe jeszcze, mier si tym znakiem

wróy?
I w otrzsie nagym przysoni oburcz twarz

przed trzecim ju dzi zwidem czerwonej rkawicy
króla...

Wród trdowatych zakotowao si tymczasem.

Co raniejszy wyskakiwa z gromady na drgach
swoich. — „Brat!.. Braciszek!" dao si sysze z gby
niejednej, której zaraza mowy jeszcze nie odja.

Wstpi brat franciszkanin midzy te kaleki i roz-

stawi nad nimi skrzyda habitu.

„Srodze was pan Bóg pokara za grzechy wasze,

bracia trdem zdjci."

A oni nue asi mu si pod ramiona i skomle
za jamun litociwego dotknicia, a bardziej jeszcze
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za onym ksem miosierdzia, jaki jest w dobrem sowit

czeczem.

Wiqc rzecze im:

„Baczcie mili, jakecie to wy stokrotnie szcz-

liwsi od Hioba starozakonnego, który zapalczywoci

gniewu paskiego lamentem si jeno obwoywa
z barogu beznadziei ydowskiej. Dla was e to,

chrzecijany! Bóg syna swego na mk da, wic i na

wasze, pomnijcie! uleczenie: aby si szczliwo jak

morze rozlaa, gdy si pokuta dopeni."

Dwiga si jy ku górze te karki doziemne.

I ta pegaczy chmara, niczem szaracza za erem nie-

ustannie podrywna, spra poczyna szyje ku wej-

rzeniu górnemu, by chocia raz oderwa oczy od

ochapów na mietniskach.

Takie jest dobrego sowa miosierdzie.

I garn si z wdzicznoci pod ramiona bra-

ciszka, tul si do habitu jego. Dotyka brat doni
bia te pene wrzodów i jam oblicza.

„W obrzydoci pogreni, wskrzeniecie z umie-

chem modzieców, a midzy chóry anielskie powiod
was za rce najpikniejsze panie!.."

Zatliwszy tak roje pomyki po duszach jak

pieko ciemnych, aby pomie wiary w nich rozgo-

rza, przysoni brat twarz swoj. I wymadla w donie

on al przed Przenajwitsz Pann na niepohamo-

wanie gniewu Paskiego, który smutkiem, ndz, cier-

pieniem i wielkiemi szkody ciaa kara wci i wci!..

Udzieli si jakby ten smt i rycerzowi stojcemu

opodal. Owia dusz tak mocno, e zdmuchn mu
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W mylach nawet groz miecza zawiseg-o nad nim.

I oto zaduma si, ju nie nad swoj, lecz nad

czecz dol.

Napatrzy si w sukiennicach dozna.pospólstwa
i rozwaa, e wszystko to razem byoby jeno gnu-

nemi targi i przetargi mieszczan, gdyby przypadek

nie wwiód midzy tumy — ot, jakiego tam gadkiego

lica pod ró wiankiem i wesoych oczu modoci dzie-

wczcej. I przybyo rojeniu si tu ludzkiemu gdyby

skrzyde lekkoci, na których zakolebaa si ludziom

jakby ochota sama i rado ycia serdeczna! Motyl

jasnobarwny, rzekniesz, — Psychy wysannik, powia-

daj goliardy, — zatrzepota tu nad gnunemi go-

wami. I spali sim u pokusy pierwszego kramu...

A z doli czeczych wyjrzay, jak te ohydne maszkary

smutku : — grzechów lki, djaby, kar doczesnych po-

grozy, trdy i mier sama.

Oto, wychyliwszy si z za wga, nastpuje wprost

na niego ten ruchomy sup kiru. 1 kracze swoje

z pod krzyowej larwy:

„...Wymódlcie dusz z czycowej udrki, wy-

zwólcie jamun."
okciem i kuakiem odepchnie rycerz od si

mier, naac na tak niecierpliwie:

„Jest dosy dziadów pod kocioa progiem, by

omadlay grzechy nasze mode! Dosy djabów cupi

na kocioa zrbach, by straszyy sumienia stare ! Ta-

kiego dziada i djaba takiego za cay koció w- pier-

siach mie — kobiet to rzecz... Wic ci pacierza nie

dam, — jamun racz."
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I stargn z ramion paszcz swój drog-ocenny,

mnie go w gniewnych rakach.

„Bacz, daj t jamun za dusze wszystkich

grzesznic, ludziom nazbyt miych, — za to przydawanie

yciu skrzyde lekkoci !— za ich wojn z wiata smtem!"
Chciwie chwyta mier w szpony swoje bodaj

paszcz jego tymczasem.

Daremnie pan szczodry paszcz zby, daremnie

grzechem myli grzechy cudzych czynów salwowa,

daremnie ycie czecze przed grzechem, djabem, tr-

dem i mierci sob rycersko zastawia, — wasne
serce tylko dol czecz obciy.

Jak opodal ten rycerz bdny drugi, szukajcy

ju tylko w sercu swojem Graala: — jak brat franci-

szkanin ród trdowatych.

W zadumie riad dol czecz owiao ich obu onym
czycem ducha: a c e d i , która jak dymami kadzide po-

grzebnych i kirem aoby przysania nam wiat
cay. —

Hucz ulice wci. Zewszd rozgiek si niesie,

jakby cae to miasto yo jeno targiem nieustajcym.

Gromadami szpaków obwouj kupcy, wci jedno,

koem. A gdy si w tych pokrzykach zwadz, na-

szczekuj na si, jak te psy z za kramów. Krzycz
lekarze z pod kocioów o zió swoich mocy skute-

tecznej ; krzycz cyruliki z pod swego znaku nogi ob-

citej, zachwalaj swe cgi i noe; krzycz klasztory

probami kwestarzy; krzyczy koció obwoywaczami
mierci, lub gosem zakrystjanów w wit nastpnych

obwieszczaniu.
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Niczem na bitwie skbiaj si ludzkie tumowiska:

„Pojrzyjcie!" a „Kupujcie!" — pod to haso: „Pie-

nidze!" które rzuca raz po raz mieniacz z nad awy
swojej. Zasi pod go cian kocióka znosz, rzekniesz,

rannych bitwy onej: tam pod rk lekarza ten krzyk:

„Ratunku!" bekoce w linie i zach ludzkich. Gdy
opodal szumi pstroczny szmatek niewiecich, wlokc
za sob niejednych piersi zadawiony spazm: ,,Mio-
wania!.." A ród zamtów tej bitwy dnia powszedniego

snuje si czarny obwoywacz mierci z ostatnim krzy-

kiem powalonych na zawsze: „Pa-cie-rza!.."

Tak to w miecie! Temu uczty przesyte i rzy-

ganie w nadmiarach, temu mier pod jego progiem

godowa; temu miechy, rado i nadzieja, temu
kltwy, rozpacz i gow o mur bicie; temu rozkosz

w caowaniach pod ciche pieszczoty kochanki, temu

ostatniego pacierza szeptanie pod wiatyku cichy

dzwonek; — a wszystkim zarówno jeden lk a groza

przed on skoczka kocian, która kadego 2 kolei

poprosi w swój taniec mierci.

Ozway si dzwony kocioa i rozpylaj jakgdyby

popioy w przedwieczornej pory smt:
„Nie karz nas. Panie, wedle win naszych, lecz

wedle wielkiego miosierdzia Twego!"

i >ad ulic gwary i dzwony kocioa uderz nagle

mosine oskoty — pospólstwu na baczenie.

Sowo si wieci ma!
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Jak w koty bij omoty tonów i biegn hen,

w powietrzne dale; tam
,
gonionego' w padzie

graj: — lec wici skrzydlate...

Wraca echo powietrznych jedców rysi: mu-

zyka dry w ten cwa, tupotem surmy huczy z gar-

dzieli trb, — a tych rytmów wysokim zakrzykiem

nie rozhejnali si pobudki zew: — „Woa król!.. woa„
król!., woa król!.."

Na kocioa progach sta — sam za chorgiew

na wietrze opotliw — chop w czerwieniach szero-

kich, z kit u kranej czapy. Uchorgwion trbk
odejmuje od gby jeszcze wzdtej i rozstawia przed

swe oczy pismo.
Scichy dzwony na kociele. Cign zewszd

zszeptane mrowia. A herolda gos donony uderza

królewskiem sowem na rynek cay, dudni pod stropem

sukiennic : —
„Wiadomo czynimy!..

I zway nadewszystko kademu rozkazujemy,

e kto z dzielnych wiernoci sobie nie dochowa, zacn
chwa u ludzi w pogard odmieni i odwróci si ode
najcierpliwsza aska Boa.

Suchajcie!.. Setnik Naszej stray grodzkiej,

w subie Nam i grodowi dzielnie wierny, samemu
sobie zdrajca ndzny, wdarszy si noc na Nasz zamek

królewski, dziewicy Naszej dwornej rapt zada, a dla

onej sromoty zatajenia, rycerza Naszego komornego

w zwadzie mieczem na zamku przybi. Zwiksza

gniewu i kary miar pohabiona ora dostojno.

Nakazujemy tedy: gdziekolwiek on zbrodzie bdzie
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pojman, miecz nad nim zama, zbroj i przyodziewek

zedrze i w nagoci stworzenia mistrzowi odda.
A ma by tak: — w prgierzu na rynku przez ludzi

pohabion, na kole aman, po rk odjciu komi na

pal wwóczon, spalony ma by za ywa na zwykem
miejscu kani.

Niech Bóg ma w swojej pieczy cnotliwych mie-

szkaców dobrego grodu Naszego. Amen." —
Na w^tórne Amen skoysay si tumy w we-

stchnieniach.

Wówczas herold przybi do muru kocioa pismo

z pieczci uwis i przytwierdzi nad niem czerwon
rkawic króla.

1 orodku opustoszaych sukiennic zwali si tym-

czasem kto na klczki. „Odpu nam winy nasze!" —
jko w nim wraz z tym przypadem do ziemi. Ciemi
wygolone, szyja po bary widna i biay sznur w trzy

wzy oznaczay brata franciszkanina. Trdowaci,
sposzeni trby oskotem, zbili si w okó niego w stado

owiec.

Tu za nimi, jakby w ziemi z przeraenia wrosy,
sta rycerz sam.

Gdy nad gow jego przelatywao pobudk
zawoanie królewskie, otrzs z siebie natychmiast

brzemi melancholii; spry si w sobie, samych
mini nagem 'ubojowieniem, gotów wraz do por-

wania si na schwa — dla grodu i króla. Lecz gdy
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sowa herolda rozlega si potem jy, jakby byska-

wica i grom razem rozdary nad nim czelucie prze-

rae. I olepiy, zaguszyy czeka odrtwieniem

haby.
„T zelywo nikczemn o jakowej tam dworce

djabe chyba spodzi, by króla oe przed ludmi
osoni ! Za rapt dziewczynie zadany karze prawo
zamkniciem w chlewie i karmieniem z wieprzami: —
oto midzy jakie sromotniki domieszano mnie! Ju
mnie tam na rynku wystawiono pod prgierz, zanim

zbiry pochwyci zdoay.

„Daj tam mio nawet moj na tak aosne
pomiewisko ród towarzyszy samych ! Któ bo z ry-

cerzy w pannie si kocha?! Ku czemu tu dusz przy-

oy? i o co? Gburów to najbardziej nieowieco-

nych afekty, mieszczan i ydów rzecz, asi si na

mde miody dziewictwa. Najaoniejszy tylko z ry-

cerzy, który adnej matce spodoba si nie po-

trafi, przyasza si na ten koniec do panien. Kiedy
to ongler jaki romans o pannie opowiada? lub

opiewa j trubadur jaki?... Wic i miecz mój nawet

omieszyli, — e si w onej zwadzie na zamku pod-

j — o pann, powiadaj

!

„Ale mojej prawdzie jzyk i przed kani ju pono

wydarto, bo wszak sama Pani to bya, w osobie

wasnej! Wic tylko wasza e o tej dworce go-

si si bdzie, kaba dworskich stroiciele! Hab
i pomiewisko zgotowalicie mi i przed prgierzem

samym ! Zasi mnie milczenie ju pono pozostaje

tylko — i pod mistrza ap na kole."
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Na myl o niem zimny pot wystpi mu na czoo,

za ciernie tej mki najwikszej, — bo zawczas wyo-

braanej. Przeywa tedy marzyciel ka swoj w naj-

okrutniejszych dla si barwach szczegóów wszystkich.

I to jest darem Muz, Poet najokrutniejszych dla si
bolesnoci staje si czek w g-odzin ponurych prze-

widywa.
Wic cho wolny jeszcze, i tu w sukiennicach

opodal mnicha stojcy, ju czu si w apach mistrza

na zwykem miejscu kani, — ju kolec pala wbija

mu si od tyu w trzewia...

„Pacierze mów!" — krzyknie przed nim jako-

wy szept arliwy.

Mnich, klczcy opodal, wymachuje ku niemu

w popiechu g-watownym, ni ten czek z ldu, który,

desk toncemu rzuciwszy, nawouje znakami do chwy-

tania si za ni. Ali topielcowa wrcz groza w tam-

tych oczach udzielia si wejrzeniem i zakonnikowi.

Ukry twarz w doniach:

„Jake ty bdziesz móg, bracie mistrzu, to biedne

ciao czecze, przez Pana Boga stworzone...?? O, nie

mog pomyle!.. Oo! zmiowania, aski dla brata

zbrodniarza!.."

A ta groza wejrzenia pocigaa jakby niesamo-

wicie jego oczy, bo raz po raz wyziera z pod doni,

na tem wiksze za kadym razem otrzsy. Nagle

zerwie si z kolan, pochwyci obie rce rycerza i do
piersi je sobie przyciska: z piersi w pier czecz po-

wiedzie co pragnie.

I spon brat temi sowy:
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„Nie mocen jestem wzi na si twej mki n^

zwykem miejscu kani, — ale dusz tw pieku wy-
drze mog, by bodaj w czyscu nie tracia nadziei...

Gdy ci czasu na pokut nie dano, gdy dla twej

duszy ju tylko piekie beznadzieja, — przerzu, bracii

zbrodniu, grzech twój miertelny na moje barki za-

konnika, w arliwo moich pacierzy! w moje serce

mnisze!.."

Wgiel rozarzony chyba poda mu w usta rycerz

w gwatownym pocaunku warg swoich.

Bo ar jakowy warem krwi rycerskiej rozlewa
si wraz pocz mnichowi po yach.

Wic ima si czemprdzej pacierzy.

Ludzie z rynku nagarnli si byo tymczasem.
'

do sukiennic; wród nich wielu panów, co gronit

pomrukujcych na króla. Z korzennego kramu wy
skocz nagle dwaj rycerze z bia chust maura jak

z aglem w rkach. I w jednej cliWili ta chusta zna-

laza si na skazanym, zatulajc i gow jego. Postaci

maura uprowadzaj gó ze sob ci ratownicy. Familia

to snad bya, bo, wiadczc mu t pomoc w ostatnim

docisku losu, czyni to jednak z urgowiskiem, —
jak to w rodzinie.

„Panny mu si zachciao!.. Ojcowizn ca prze-

paskudzi na te Muzy i onglery, na wóczgi tskliwe,

na bdne rycerstwo i graalowe szukanie... Wszyst-

kich królów ziemi na to zjedzi, by si zakomi na-

koniec na fartuszek i wianuszek grodzki... Panny! —
(ju i kuak niejednego familianta wbija mu t wy-

mówk pod ebro). — eni moe si chciae ?
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same poszed sobie za swata noc do jej alkierza?

Miodii w woszczynie jeszcze rozmazistej, a i z pszczo-

ami do pyska, — zachciao si niedwiedziowi!.. A teraz

tylko srom i haba familii caej... Ruszaj, ruszaje iq
prdzej, by ci ni gród, ni ziemia wicej nie oglday!**

Z twardym zaciskiem szczk i bledszy od tej

chusty ratowniczej stpa rycerz pod wymówkami
familii. Nie wyda tajemnicy swej pani. —

Mnich tem arliwiej si modli, e on nagy war
w yach j mu zapala i w duszy dziwne obrazy,

a mci niemi pacieize. Na sowach „odpu nam..."

zatrzymay mu si myli i rozoyy ramiona przed

kramami

:

„Odpustow to wszak por wabi z kramów
i po piekarniach wszystkie ponty wieckie?!.. Praw-

dziwie mówi. Boe, nie wód! nie wód! nie wód
nas na pokuszenie przez kupce i onglery!.."

Niebawem tum kobiet zebra si nad nim i za-

chwyci cudownym darem ez u brata. Nie day mu
spokoju niewiasty: podjy z kolan i nue gaska po

rkawach, by z onego daru przemówi do nich. Da-

remnie si mnich wyprasza, lichot sowa franciszka-

skiego zasania, do wymowniejszych dominikanów

odsya; przemogy, jak zazwyczaj, kobiet upór i cie-

kawo. I zniewoliy brata.

Podj powieki cikie, wyjrza ku nim jakby

z omotu ciszy klasztornej. A te oczy smutkiem na-

sike, ta bezradno moda w wejrzeniu tej twarzy

na goej szyi franciszkanina, — któremu i ta szyja owo
sama wycigaa si jakby z cisz wszystkich ku yciu, —

8*
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ten smqt, ta ao, te cikie od roje rzsy dziwnym

wyrzutem spoglday na kobiety. A si markotni-

uczynio im wszystkim. A on kiwa nad niemi gowó.
wymawia im co z serca, natrzsa si nad niemi

gorzkoci milczenia swego. Wreszciedoby z piersi wy-

rzut takiego alu, e si pod tym gosem samym otrzs.'

niejedna kobieta, zatulajc mocniej w sw chustc

„A stworzy was przecie Pan Bóg ku uzacnieniu

mioci rodzaju ludzkiego!.. Ku temu ask Boa
stworzone, czemecie si stay rodzajowi ludzkiemu?!..."

Westchn chórem sapliwym.

A po dugiej znów ciszy, postrzegajc, e fran

ciszkanim niewymowny nic ju im dzisiaj wicej ni(

powie, westchn tem gbiej na amen. Najmodsza
zasi z nich, jeszcze dziecko prawie, ju widzie po-

czyna w mylach mki rycerza na kole; a bladof'

zgoa niedobra, na wargach sina, mdlia wte si\

dziewczce. I wybucha nagle paczem dziewczyna

taka. Za ni inne. A i starsze kobiety poderway
nagle fartuchy do oczu.

Spyn dar ez z pokutnego brata na wszystki'

kobiety. Prosz, by je wiód przodem w kocioa
progi, kdy wzywa dzwon.

Za tym zapakanym korowodem ruszyy chmar
sukiennice cae.

1 o obwieszczeniu królewskiego wyroku córa/

to bardziej ponure tchnienie kry jo po miecie

w powolnem przycichaniu targów. Kupowa nikt nie
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chcia towarów; bajaniom kupców wszyscy nagle

wierzy przestali: najbardziej pstre kramy ju nie po-

cigay. Pustkami stany sukiennice. Wraz z cikiemi

dymami przedwieczerza osmtnica zasnuwaa domy;

ludzie przed bramami dziwne opowiadali sobie rze-

czy, — jak to z wieczora. Niedobra rzecz wróy si

miastu, które dzielnego stranika i obroc swego

habi ma na rynku. Bardzo rzecz si wróy nie-

dobra! Rzekniesz, na odpust dzisiejszy przyszed ze

wiata arcysdziwiec on siwobrody, zych wrób rozno-

siciel, a klsk tajemniczy zwiastun : Kartafilus
sam, — yd wieczny tuacz. Trafiali si i tacy w za-

szeptanych gromadach, którzy ju go spotykali po

zaukach.

Wszelaki bo naród z za murów cign na

odpust dzisiejszy.

Który za z grodzian, natury pogodniejszej,

i smoka nadziej zwalcza, ten powiada, e nie wia-

domo, na co si wyrok królewski obróci, e na gniew

króla jest gniew inny, rycerski, — trzymaj ze sob
pany. A obcych rycerzy, których nikt nie zna, peno
dzi w miecie.

Tu si namieszay gawdy, pewnie z piekarni

rodem, i poszy suchem midzy ludzi ciemnych, którzy

nigdy romansu nie syszeli w yciu. Nie kada bo

2 kobiet i powie nawet zrozumie, cho wszystkie

o niej gsto rozprawia zwyke. Tedy jedne opo-

wiedziay co drugim, inne co do tego zmyliy,

tamte znów zaniepokoiy si bardzo, bowiem [rzecz

ca usyszay o zmroku, w ciemnym gdzie kcie
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izby... I tak oto zrodzia s\ plotka: e na odpucie

dzisiejszym bawi, nikomu nie znani, — Lancelot

najwaleczniejszy i Parsifal sam!..

„Co tu dzi bdzie... Co si w miecie sta-

nie..." — szeptano do si na rogach ulic.

Zamonoci ustatecznieni mieszczanie, wiadoni

nigdy niczemu nie wierz, — osobliwie, by co jutro

miao by inaczej, ni byo wczoraj. Ich gnieway

tylko gawdy gooty wszelkiej. A nadewszystko to

ich toczenie si teraz oto za mnichem i nawoywanie

do si miasta caego. Wic po dugich odymaniach

si, ledwie na zamknicie pochodu, przyczy si

raczyli do procesyi, wszcztej bez ksiy i chorgwi,

a nadewszystko tak bez adu i poszanowania mi<

skich godnoci. —
Oto w szerokich swych strojach, pobonie, pod

czarnemi ratuchy stpaj matrony. Rozchwiane ka-

czym krokiem powagi, prawi midzy sob o wyroku

królewskim, kokosz si cnot i rezonem, temu oso-

bliwie rade, e przysmala mistrz bdzie djabelskie

syna, jak t kiebas na patyku!

Za matronami postpuj mode niewiasty: 'od-

witnie, w jupkach baniastych i tak suto pod piersi

wypitych, e si kada jak brzemienna zdaa. Te,-;

paluszki, ledwie wychylone z rkawów ciasnych, spla-^^

tajc na onej fadzie szaty, krocz sztywno, ukadnie^

i zszeptuj si midzy sob o skazanym rycerzu w sm-i

cie i wzgardliwoci zarazem

:

-i

„I patrzcie: gdzie si przypyta!.. Za jabka

wiee w grodzie jaki orzech suchy na zamku wola
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Wiadomo, jadu pene s te stare skorupy cnoty.

Powiadaa, e pann chce zosta! — dla niewitoci

stanu maeskieg-o, mówia! — A przecie a dwóci

przyasia ku sobie! — aby si tam zabijali pod jej

prog-iem... Ludzie wy dobrzy, oczami- oni panowie

na ni, such wierzb, patrzyli, — czy czem?!.."

Za córami krocz ojcowie: osoby znaczne, o twa-

rzach nosatych, jak te stare kruki, — z wosem tusto

zaczesanym na szyje: gowy krukowego przetrwania

wszelakiej doli miejskiej. Posuw^aj si ciko pod

sobolowemi szubami, futrzane czapy w rkach nios,

splatajc na nich upiercienione palce. Id, rzekniesz,

nie do kocioa, lecz na awy radzieckie, na roków

sprawowanie, bo przystaj raz po raz w rozprawach —
brzuchami do si. Radz, — by któremu z rycerzy

da na zratowanie setnika, ile zechce; niech go sobie

w klasztorze jakim przechowaj tymczasem, póki

prawo nazbyt wiee i parzy za dotkniciem. Gdy
prawo nieco wystygnie, bdzie mona setnika wy-

prawi jako z grodu. Gdyby za nie chcia opuszcza

miasta, z tsknoty ku tej dziewce zgwaconej ^na

zamku, to mu si j wyle, kdy zechce, — i do klasz-

toru nawet. Groszem wszystko zrobi w sekrecie, —
nie trzeba wcale gwaci po nocy.

Tak postanowili na rozum mieszczaski, radzi,

po swojemu, spaca z penego trzosa on dug wdzi-
cznoci, który wstydowi ciy.

Bo jakby plecy im echtay te zszeptywania si

modziey tu za nimi. Gromad cignie mód grodzka,

wzdta piersi w swych sajanach czerwonych i za-
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dziorna kitami u czap. Nazbyt bo ju hardo wysta-

wia si dzi modzie temi kity! Oto pohukuje nawt

w tumie na cze skazanego rycerza, — nie by sanu

zamierzali zratowa jego, lecz by innych do tego pod-

judzi: — Znaj modzie! i króla przestraszy, a choby
ojców wasnych tylko. — Wiqc pohukuje wci.

„Milcze!.."— czerwieniej ojcowie z gniewu i leku.

I wznosz do góry paluchy.

Bacz na nich rycerze z procesyi. I pojqli

rycho, e do sumie wasnych byo raczej pobonemu
sobkostwu mieszczan, — starych i modych, — nili

prawdziwie do zratowania wiernego stranika grodu.

vJoliard tymczasem przebiega gorczkowo opu-

stoszae ulice. Trdowaci rozdzielili go byo z ryce-

rzem w sukiennicach, odniosy w dal toki ludzkie;

straci go wreszcie cakiem z oczu. Z pocztku ni(

kwapi si odszukiwa go. Nie przyrós mu do

serca ten onglerowego ducha pód i tskliwy wyz-

nawca Muz — nie w duchu, lecz w sentymentach.

„I chuci i ducha tkliwiec szlachetny! — myla o nim

z grymasem. — ZEsclavonii moe jakiej przy-

byli tu ojcowie jego: ze wschodnich gdzie stron, skd
i ,Dobrzy-ludzie*: te tkliwe kacerze dziadowskie,

rozwasane po gocicach wiata caego."

Ale gdy groza królewskiego wyroku, stentorem

heroldowego basu, zahuczaa goliardowi w uszach,
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odmieniy w nim si nag-le uczucia dla rycerza: —
Zycie mu wszak ten czowiek zratowa? Go piersi

osoni g-o wszak przed podranionyci rycerzy fury?
A przemow goliarda do nici z zapaem w piersi

wzi. Za ten zapa dla sów poety otrzyman ran
z miejsca mu zawiadczy! I tyle ufnoci z pierwszego

sowa mu okaza: niedol serca swego mu opowiedzia:

piersi mu swe otworzy. I za przyjaciela mie go

wraz chcia. A co z sumienia gosu mia i dla go-

liarda wzamian ten przyjaciel nagy, gdy mu o lichej

wierze i lichej dumie poetów powiada — z tem

wnkliwem ciepem gosu, z jakiem i tamte dziady,

oni ,D o b r z y - 1 u d z i e', przemawiaj pono po go-
cicach. — I to wejrzenie ciche, gobie, tego wiel-

kiego chopa.!..

Jakiekolwiek byoby nasze mniemanie o kim,

w obliczu mierci jego, lub jej pogrozy, zwracamy

do w mylach oblicze ducha i, odrzucajc w pa-

mici wszystkie pospolitoci czeka, streszczamy go

sobie ju tylko w odrbnociach jego, jakby E p i-

t a p h i u m dla sposobic w sumieniu naszem. — Tak

te czyni i goliard w tej chwili, mówic do si w duchu

:

„Rycerz to bdny jednak by: romansów umi-

owany bohater! niby Heracles jaki, — nie z siy,

lecz z serca, — który, wyruszywszy na szukanie jab-
ek Hesperid, a róde Nek tar u i Ambr ozy i,

dokona siedmiu czynów — nie mocy, lecz szlachet-

noci przygodnej — nie wiadomo po co i na co,

by zgin niewiadomo za co... Rycerz to bdny jednak

by: romantycznoci tskliwiec ! ostatni ju pono



— 122 —

i z przeytków nawet, prawnuczy ju chyba pogrobo-

wiec tych ywych kamieni po grobach kocioów, —
duchem zapóniony slavonus!.."

Tak myla goliard, z coraz to wikszym niep<

kojem przebiegajc ulice. „Czyby ju pojman by?"
szepta do si w trwodze. Wiqc raz jeszcze przi

szed sukiennice, zagldajc nawet do kramów, b(

koca rynek na wsze strony przebiega, — a mu
to obrzydziy dwa gbury jakowe, nazbyt ju czsto

ukazujce si w pobliu jego. I z coraz to jawniejszym

popochem w oczach snu si po przyrynkach, bka
po wszystkich zapiecach i zakamarkach tych muró\\

a wreszcie z biegiem cuchncego cieku zanurzy si

w jaki zauek, ni to w piwnic: —
Czarne prawie ciany, nie ulicy a lochu, zblione

do si na rozpostarcie ramion, wiod go wprost pod

okna jakowe i, ciemn jak grób jam, wyprowadzaj,

ni to na placyk tej uliczki, na kamienn cembrowin
stuaii! pod gankiem, z którego sypi si w tej chwili

jak gruszki l .?zury sposzone. Dalej w ponuroci tych

murów nad ciekiem ju tylko te okienka ndzarm
ziejce paszcze trdu i czarnego powietrza. Na lud/i

lepiej tu nie patrze. Nie twarze maj, a saraceskio

chyba mordy pomsty, lin mij w pyskach, a w le-

piach wszystkie kltwy i urzeczenia na kalectwo luh

mier nag. Ledwie si z widoku tych potworów

ndzy otrzsn, a bynie na ci biakami i wyszczerza

si kem w gbie jedynym jaka jdza u bramy, pro-

szca do swego zamtuza — na lubo ze mierci *

kc?''c.-.:[ c.iyba, przepar^an w biodrach czerwon
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I szmat zbrodni. Bo krwi mordu zanosi tu z kadej

bramy, a wszystkich czarów i trucizn tajemnice wy-

chytrzaj si z oczu wiedm starych.

„Tu napewno nie tryskaj róda Nektaru i Am-
brozyi, ani nie kwitn jabonie Hesperid! — otrzsn
si goliard. — Wic mój rycerz bdny tu si chyba

nie zabka."

Szczur odrazy wcisn mu si za konierz. Po-

nuro ndzy grodzkiej spogldaa na waganta cyklo-

powem okiem przerae. Nadomiar one dwa gnu-
niki, przechadzajce si w^przódy po rynku w tpem
milczeniu gburów^, i tu si za nim przywloky. Oto
pegaj u murów jak te dwa czogi. Nawet oglda
si za nimi nie potrzebow^a ; zby same zgrzytny
mu w ustach

:

„Zbiry!.."

Wiadomo, — gdy wagant w miecie od gro-

mady si odbije i luzem chodzi, snuj si za nim

zazwyczaj cienie takie; nie by mu co zego zrobi,

lecz aby si wywiedzie tylko: dokd te taki chadza?

z kim si te widuje ?.^ Dzisiaj zasi mog mie i inne

jeszcze ku temu przyczyny.

Piekie nienawi zieje midzy wagantami a zbi-

rami. Nie masz bo wikszych przeciwiestw natury,

nad ptaki wolne i szakale niewoli.

Oto zgubili go snad z oczu w krtym zauku,

bo, przypieszajc kroków, ju nie pegaj chytrze, lecz

s paj twardo zdaa. 1 cwanem przymrugiwaniem
oczu witaj w przechodniach... zbrodnie przysze.
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„Widzieli mnie pewnie z rycerzem, — myli tym-

czasem goliard. — 1 za moim ladem szukaj teraz

jego tropu."

Dogonili go znów i mijaj tym razem. A sweni

chytrem, przenikajcem wejrzeniem witaj jakby

i w nim zbrodni przysz.

Na to wejrzenie szakali krew uderzya mu nagle

do gowy.
Z buta, czy z pod paszcza, — nie rozrónisz

w ruchu gwatownym, — wytargn wagancki

nó skadany. Otworzy go z chrzstem twardego

zatrzasku. I chust okuta rkoje wraz z kuakiem,;

by mocniej nó osadzi w trzonie i garci.

Dziki ry woli i swobody rozd nagle nozdrza

w krwawym zauku grodu, — jawny ju nienawistnik

spoecznoci grodzkiej.

Lecz oni mijaj go z chmurn pewnoci siebie,

która zdaa si powiada: „przyjdzie i na ci pora!.."

A odchodzc, zagadali nagle do siebie te gnuniki ^

oba: — o skoczce co tam prawi midzy sob.

1 stpaniem woów oddalaj si powoli — stróe

mienia i spokoju mieszczan.

Lecz oto czoo procesyi zblia si tymczasem

do wityni, w caoci jeszcze nie widnej, tembardziej

odczutej, bo w przedwieczornem socu kad si na ten

kawa miasta gboki cie tumu. Nad czerwienic

dachów, nad wielkie ich skosy i zaamania bezadne, —
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nad cay ten chaos ludzkiego murowiska, — wychylaj

si gór spokojem obie wiee kocielne.

Za iglice podniebne, midzy oboków przeloty,

wypitrzy je chciaa zuchwao murarza. Ali króla

wola uamaa je w poowie, wieczc ich rozomy
w dwie korony olbrzymie, aby tem straszniejsz zdaa
si wysoko tych wpó przeamanych iglic, stercz-

cych nad grodem za dwie góry wieate z koron
u wyniosych czó, — aby przypominay ludziom sowa
Pisma, e Bóg jest wysoki, straszny, król wielki

nade wszystk ziemi 1

Uczepiy si tych gór supy strzeliste i pitrz si
ostremi ukami jak na monstrancyach : wzwy i wzwy.
Za one z gazu wstgi ustrzpione, niczem kwietnych

umaje uki, te supy bruzdkowane, jakby wód ocie-

kajcych zastygoci, czoa onych kolumn pod fon-

tanny tryszczem skamieniaym : wszystko to zda si
jakby tryumfalnem umajeniem Boego domu.

Za to rozkwiecenie i gazów nawet samych pod
ksztatujc doni czecz rozpajcza si w oczach,

rozdymia gór w szarosrebrzyst omg ciosu, w ro-

sisto oyego gazu: — w niedoksztace twórczych

mgawic, wstpujc na wye kocioa, jak ta rosa

Heron na Syon.

Wynurzaj si z niej tryumfem dnia szóstego postaci

w kamieniu czecze. Peno ich wszdzie. Po mrokach
bdnych gdzie ganków na wysokociach, po wgach
i graniach hen, na tej górze muru, po zrbach
i okopach dziwnie rojnych, — wszdy tocz si ka-

mienie ywe. Ze za ich ksztatu i witoci znaku
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nie dojrze pod rozblaski zachodu, wic zda siq, t

po tych Jakubowych drabinach dziewi chórów aniel-

skich wstpuje na kocioa szczyty z tern „Hozanna!"

budowców i kamieniarzy tumu, — jako to Bóg jest

wysoki, straszny, król wielki nade wszystk ziemi !..

Za trb anielskich rozpiewy, spiów dzwony 3

g-osz to w tej chwili z wie obu.

I wydzwoniy jakby nietoperza z kryjówek wie-

owych. Nad zbocz krawdzi najniszego okapu,

wprost pod un zorzy, wychyn si ywym kamie-

niem jaszczurczy kadub i chichotliwy dziób przerazy.

Bo jawnie chichocze niemym dziobem swoim t(

kruczysko sabatów. Ucieszy si snad w piekle szatan

grodu z tych mieszczan pychy odtej, z jak zbliajei

si oto pod dom Boy, który za Boga wol zdziaa

geniusz czeczy — dusz i doni wagantów.

Gdy ojcowie miasta przed otarze Paskie wy-

stpi racz, wagantom wszelkim w kruchcie jeno,

w przedsieni kocioa wolno si przygarn do murów

witych, — z famili ich ca goliardow, — aby

ad i porzdek w spoecznoci by. —
Lecz oto ju na schody si maj przodowni pro-

cesyi pstr gromad pokurczów kalekich, ebraków

i bab conajstarszych : — ludu zawsze co najniecier-

pliwszego w kocioa progi.

Mnogie rzesze grodzian cigay tymczasem ze-

wszd ku wityni.

I sdziwce lepe, poniechane dzi po izbach

domów, wynurzaj si oto z bram jak te widma

czasów siwobrode; wycigaj za procesy ramiona
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wysche na ko, prosz bekotem, by ich kto mio-

sierny zawiód do kocioa: — sam Bóg za te prze-

wody zapaci! — Za nimi ich prawnuczta chyba,

'malestwa bose i w giezeczkach jeno, wybkay s\
oto z izb na ulic z wielkim lamentem dzieci, e ich

na procesy^ nie poniosy matki w ramionach. A roz-

machawszy rczki, maszeruj na piechot te stadka

paczliwe, podrywaj sie biegiem z rozaleniem jeszcze

wiekszem, — polatuj do kocioa gobki te biae.

Gdzieniegdzie wynosz rodziny swych ciko
chorych wraz z oem, by chocia raz do roku wysu-
chali mszy witej. ebractwo, przez tych chorych

szczodrze osypane groszem, raduje si przy ich

oach : skacze, taczy, a klaska. I piewa, rzekniesz,

chórem

:

„Wszyscy klaskajcie rkoma! wykrzykujcie Boga
imieniem wesela!"

Zgoa, miasto cae, zamienione odwitnie w w^a-

gantów famili radosn, w weselnych ptników rzesz:—
takie jest dla duszy figmentum zbonego stumie-

nia si procesyi.

Ju czeka na nich korab' dusz, ju si kolebie

na cichych wodach przystani, ju si chwieje, bacz!

masztami dwoma w rej i aglów swych gstwinie.

Rycho poderwie kotwic i w^ypynie — za morze! —
ku Ziemi witej ! — ku Kalwaryi samej ! W tej

Arce jest dosy miejsca dla wszystkich ludzi z grodu.

Obiecuje to kamie ywy na wrotach kocioa.
Za dobrym bratem najbardziej pogardzanej li-

choty grodzkiej, — za franciszkaninem, wiodcym
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ludzie z zauków — tumem, motochem, cib...

W otrzsie zaniepokojonych sumie zamykali

kupcy czemprdzej swe kramy.

Szumem ludu, jak wielkiemi wody, wypeniy

s\ ulice.

Dom Boga i ludu, który gwatom i zdzierstwu

monych tak hardo si przeciwi, ludu zamek w gród:?;

sporny zamkom panów, wzywa oto teraz i wzywa
przynaglaniem dzwonów. Wic popieszaj rzesze

wszystkie. 1 zda si, e oto ludu witeczn nadziej

rozdzwaniaj si w tej chwili dzwony:

,,Potargane bd pta zniewolenia mego!... Zy
bd dusz moj."

lVlury grodu ogarniaj jak gdyby ycia i wiata

krace w ssiedzkiem przytuleniu. Nie móg si temu

nadziwi goliard, gdy, wybkawszy si z krtego

zauka, wstpi niebawem, niczem na pyty zamko-

wego podwórca, na liskie gazy ulicy zotników i pat-

nerzy, gór omal e nie zamknitej sutemi okapami

kamienic. Wic mrocznie i tu byo, ale jak w ko-

ciele: rzekniesz, dla zciszenia zgieków, a myli sku-

pienia.

Powaga i stateczno tej ulicy ustateczniy wnt t

i goliarda. Schowa nó, poprawi czemprdzej

paszcza i kaptura, by w onym tu dostatku nie czyni

sob osoby nazbyt lichej.
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Wychylaj si z onych domostw na róddroe
wykusze dumne, migocc byskami szyb w oowiu.

Doem za, dla obwieszczenia zasobnoci kunic po

tych wntrzach, wystawiono u wrót niejednych kol-

czug lub karacen wieo zdziaan, miecz zaledwie

ukuty, lub tarcz piowemi ozdobami wypuk.

Przy jednej takiej zbroi zatrzyma si mimowoli.

Prostsza ona o wiele od innych, dawnego obyczaju

surowoci. Koncerz jej oburczny zda si nad miar
si ludzkich: szukaj ramion i chopa na zamachnicie

si takiem toporzyskiem obusieczneml Paw, za któr
i konny by si ukry, — czarna, w srebrne wieki.

Kolczuga, z grubych piercieni skuta, ma w sobie

guch, agwist czerwono miedzi, czy rdzy. Ujrzyj

takiego zdaa na koniu, a wyda ci si jak w^ arzy

witego Jerzego.

Zrazu nie zdawa sobie goliard sprawy, co wa-
ciwie przykuwa mu oczy do tych narzdzi rycerskiego

utrudzenia, których, na wspak onglerom, na ogó
nie lubi,, odnoszc si do nich ze wzgardliw niedba-

oci klerka. — Nagle:

„Czerwona zbroja?!.." — bynie mu w pa-

mici. — ,,To to Parsifalowej kolczugi barwa! —
jak o tem wszyscy opowiadaj onglerzy... Czyby
ten patnerz taki rozmaszysty czek by, e dla oka-

zania, co kunia jego zdziaa zdolna, uku oto jakby

Parsifala samego zbroj, — nikomu z ywych na po-

ytek, — lecz ot: na pokaz tylko i na pochwa
w ratuszu?"

9
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„Czoem bij! — kania si przed pustym

progiem jego domu, — Poesim czynisz motem —
bezkorzystn! — Ali dzieo twoje daremnie na ulic

wystawiasz: min gapie — niezrozumieniem. I nie po-

chwal ci na ratuszu. To- wró, brat twój w-
drowny. Bywaj!".

Tu nad gow jego otwaro si z trzaskiem

okienko wykusza.

„Witaj, goliardzie! Niech ci Bóg da dugie

zdrowie za to wszystko, co nagada rycerzom na

rynku. Wanie speniam to zdrowie twoje w medy-

acy/ nad winem. Wic popieszaj czemprdzej do mnie,

na gór, bo samemu cni si przy dzbanie... Baby

adnej u mnie w domu niema, — wic si nie bój!"

Widzi goliard : — ley broda siwa na skórzanym

fartuchu, po pas siga. Przy niej ramiona ni to z po-

wróse, po za okie, jak u rzenika, — goe. I gbi
w ogniu caa.

„Yulcanus, widz, prosi! Nieche si na mnie

nie pogniewa boski kowal ora, — ale koció, ale

nieszpory !.."

Tem si goiard tómaczy, by nie mówi o sprawie ;

rycerza, która mu z ulic zej nie pozwala, a bez-

troski przy czarce adn miar dozna teraz nie po-

zwoli. — „Ale koció, ale nieszpory!.."

,,Kaniaj si kanonikowi i dobrodzice!" — warknie

bas nad jego gow. I gniewnie zatrzasno si okienko

wykusza.

„Oho, kacerz!.." — rozemia si goliard i nad

konceptem jego i nad swoim wraz domysem.
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Lecz po chwili kiwa smtnie g-ow:
„Ze baby w twym domu niema, temu chtnie

wierz: adna onka nie pozwoliaby na utrudzanie

si tak bezkorzystne. Ale kacerstwo?.. Hm! —
Bdziesz ty starcze gasi potne, widz, ognie w ku-

nicy swojej!"

A posta jego kojarzy mu si ja w mylach
wraz z tamt zbroj w jednego ducha wyraz.

1 on naóg rozmyla ospi mu wnet oblicze

pod klerka kapuc.
„Czeme ten Parsifal tak nieugity w deniach

swych by?.. Owo e tych ramion i goleni pot-

nych nie czepiaa si w yciu jego adna kochanka,

ani onka, ani bachorki: — e jednem i dla tego

jednego tylko y! e on zacieko doyw^otni da-

wnych bohaterów zna ! e zby w sercu mia, — jak

Peredur, jak Cormon-Pies!.."
1 a zacisny si mimowoli oba kuaki goliarda.

A zaduma szeptaa mu dalej pod kaptur:

„Czeme tak yw i potny w sumieniach naszych

Parsifal ten, — cho Graala przecie niema?

1 odpowiedzia jej duch sam z skupienia swego:

„Bo nie ustawa w szukaniu szukaniem!"
A sumienie nastpi na ducha z miejsca, w mig, —

jakby krzyowym przerzutem miecza. Nie osonj od
tego ciosu pawe adne:

„A ty?!.."

Chcia byo goliard wymkn si westchnieniu

temu, które tak ciko podnosio mu pier. Spra
grzbiet, rozciga ramiona... Ali pier czecza, ni ten
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miech w kunicy ducha, nie oprze si mocnemu na-

ciskowi sumienia. Opada. I dobyo s\ z niej jakby

to ywe i twórcze tchnienie Boego ducha, zmarno-

wanego w ciele jego czeczem — (nie jedno to : czy

dla kochanki, ony, dzieci lub chudoby?) — westchnie-

nie najboleniejsze, jakie czek znie zdoa.

Pokonaa go sromotnie Parsifalowa zbroja sama,

wyw^ieszona u bramy patnerza.

Ale i w turniejowem potkaniu, im przeciwnik

znamienitszy, tem mniej dopuci, aby powalonemu
smutek pognbieniem si sta, — pod rami zwyk
go tedy prowadza dzie cay. — Tak si dziwnie

zdao goliardowi, e rami jakie przemocne pod-

wiodo go si przed zotnicz komor i roztargnie-

niem oczu ratowa mu si kae od nadmiernego
przygnbienia myli.

We wnce muru za kratami widniay garbate

szkatuy misternie w elezie kute, — krzymay i cy-

borya o surowem tchnieniu wielce pobonej pracy, —
palec szczerosrebrny z piercieniem biskupa, — klucz

srogi, rzekniesz Piotrowy, bo o takiej mocy wej-

rzenia, — jakie skrzynki i puzdra z niewidn pie-

czci tajemnicy, — w koci soniowej cite stacje

Mki na otarzyki klcznikowe, — miedziane krucy-

fiksy barwione polew, czarki z opalu w obrzeach
zotych, — roztruhany królewskie rzezane w krysztale,

—

biae rolandy owieckie, w których drzemi hejnay,

—

wreszcie w ogniu kamieni szlachetnych monstrancje

zociste, spitrzone kunsztownie, ku przechowaniu

witych kosteczek mczenników Paskich.
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Nigdy, jako yw, nie widzia wagant takiej obfi-

toci skarbów!.. Za te cuda, jak z bani, tu obok

onej zbroi w arzy witego Jerzego i miecza prze-

!
ogromnionego nad moc czecz, — stumaniy go
cakiem. Zdao mu si, e, wstpiwszy na liskie tu

i gazy, pod wielkie okapy tych kamienic, wkroczy
niby w magów pieczar, kdy po kunicach kow^ale

uparte wykuwaj w utrudzeniu bezkorzystnem wiat
wyszej mocy i piknoci!..

Oczy poety — cudowidze i bez skarbów —
nie dostrzegaj ju wcale ani tych gazów wymosz-

czenia pod stop, ani tych okapów ciarnych nad

gow; zatary si przed niemi i mury miasta: wiat
cay i zmierzch i przewietli si zarazem w jakowy
omrok sino-perlisty. Tczy koem zawisa w nim

otocz gloryi z ogniowych betów i tczowego wiru

pomieni!.. I wywietla si'w niej cich, barankow
biel — Graala czara.

Kacerzsn zbroj czarnoksisk zdziaa, która —
i bez bohatera ramion a piersi — pokonaa goliarda

podwakro Parsifalowego ducha tchnieniem.

Jak nieprzytomny wytacza si z ulicy zotników
i patnerzy. Lecz u jej wylotu ockn si nagle czu
wszystkich ciszeniem i kornoci:

Ujrza przed sob katedry pier wielkowspania

—

w ogromie caym.

iVlalek czarn postaci zakapturzonego klerka

widnia goliard na schodów jasnym rozogu, pod
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wielkiem okiem kocioa:— pod róyc tumu w purpury

i fioletów przymieniu.

Sam tu by, sam jeden w nikoci postaci swojej.

Gród cay nabi si ju byo do wntrza tej Arki

;

brzczy w niej jak w ulu lud wszystek.

I zdao si klerkowi, któremu nawet wiary wyraz

mciy Muzy pogaskie, e niebawem, pod gste
dzwonki ministrantów, gdy si lud cay pokotem po-

chyli, hukn organy same na Podniesienie:

„Oto wieczyste ródo Nektaru i Ambrozyi!

Oto jabo najpodniejsza z ogrodu Hery ! Oto Graala

czara z Kalwaryi Monsalwatu! — I kdy, kdy
wam, szalece, szuka jej jeszcze po wiecie?!.."

Ale koció swoje, niespokojny duch czeczy

swoje. 1 wiecznie pono szuka bdzie po bezkresach

cudotwórczej mocy jakowej — na starcie smutków
z oblicza ziemi, na odnowienie serc wszystkich!

Oto na samych dwierzach kocioa, — odkryy

to ju aki, — kdy w gstym szeregu czwórlistków

spiowych, widniej opowieci wszystkich klsk ro-

dzaju ludzkiego, od wygnania z raju poczwszy, i ra-

tunków wiary, — oto w ostatniego listka ramie wida
konia dugiego jak asica, a na nim rycerzy dwóch z wznie-

sionemi jak na tryumf mieczami. Nikt inny to, jeno

Parsifal i Lancelot, wyruszajcy na graalowe szukanie.

I na wrota kocioa nawet, postaciami ze spiu,

wtargny onglerowych opowieci duchy.

Ogromna wpuklina na piersiach katedry, ni to

na sercu jej samem, chonie, rzekniesz, ku otwartym

wrotom wntrza.
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U murów tej wnki w^idniej wniebowziciem

smuke szeregi pa witych i bogosawionych kró-

lowych. Stoj te stróki kocioa, Boego domu gospo-

dynie, pod listrzpionemi baldaszki z kamienia, na po-

gnbionych grzbietach jakowych pokurczów czeczych.

Nie grzechów przerazy zdziaa tu chciaa rka
mistrza, lecz przyziemnoci natury czeczej wedle Pisma.

Oto, z gb jada pen, a czap w garci, wychylaj

swe grzbiety ,tuci ziemscy, którzy jedz ika-
niaj si'; oto, w swarliwej zajadoci ku sobie

grzbietami wychyleni, radcy grodu czy te króla, ,u s i-

dani w radach, które wymylaj*; oto z trzosem

u serca a z czó oziboci,
,
którzy majtnoci

nabywszy i serce do niej przyoyli*; oto,

z bazyliszkowem wydciem warg, ydów cmokajca
przedrwina; oto wreszcie, z twarz zgoa niewidn,

(którzy brzuchem do ziemi przylgli'...

A wszystek on lud, wychylajcy si grzbietami

z pod stóp witych, zda si w tej chwili natrzsa
nad gowami igrców, stojcych tu obok w kruchcie, —
e owo wszystkie fortuny dary, a podczas i szczcie

nawet samo, oddaj n i z a c o , bo za ono waganctwo
goliardowe, — a niejeden z nich, bywa, jedynie za

to nieustawanie w szukaniu szukaniem.

I tem urgowiskiem swojem zdaj si obiecywa,
i

,wejrzeniem zoników wypatrywa ich

bd, aby ich umorzy, gupiemu na po-
miech da.'

Goliardowa familia tymczasem, wród ebraków
w przedsieni, gdzie przyklkn jej byo wolno, zwraca
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ku sobie ze wszystkich naw wejrzenia ciekawe. Ai

o ciekawo ludzk tym razem nie stoj wagant\

wcale, bowiem ju teraz, przed naboestwem nawet, od-

mawiaj pilnie koronki. A spostrzegszy samego go-

liarda przed drzwiami, poczn syka zgoa niepr7.\

stojnie, z wielkiem toczeniem si owiec czynic miejsct

midzy sob dla bdnego pasterza swego.

On za baczy tylko, czy skoczki midzy nimi nie-

ma. A nie dostrzegszy jej, odmachnie si rk w ich

stron: — ostawajcie sami!

Bo w takiej chwili najuroczystszej, kiedy caa spo-

eczno czecza staje oto przed Bogiem, widok swych

towarzyszy ród ebraków napeni go tak aoci
do Boga za kamratów i za si, e ju tylko wargi

gryz i odmachiwa si rk od ich syka natar-

czywych. — Duchem tych mieszczan w trosce o spo-

kój i mienie, oplwa go kto wejrzeniem w po-

twornym zauku ndzy. Tyle bo tylko zarobi w-
drowny poeta w tem miecie.

„Jest!..." — drgna w nim mimo wszystko jako-

wa tajona czujno i oczekiwanie.

Jak ten jele z gszczy ku strudze, wychyna
si z ulicy na plac skoczka zapóniona. I bierzew chrapki

bliskie tchnienie tumów.

Jakby wyzywajc te cikie w swych strojach

mieszczki, które podejmoway si tdy przed chwil,

wbiega chybko na schody kocioa stop bos, a z piersi

otwart, — ledwie u wrót samych przysania je chust

przed zgorszeniem pobonych.
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Za rytmem kroków dziewczyny, jak za werblem

na przedzie, wkracza szparko mód rycerska caa.

I wielki rumor panów powstaje w kociele.

Goliard przypad nag-le ustami do stóp wi-
tych jednej z onych postaci we wnce dwierzowej.

Przysania si paszczem i kapturem, by nie widziano,

co si z nim w tej chwili dzieje; ani e mu co raz

po raz gow podrzuca na dugie zapatrzenia si

w tamto lico pod baldaszkiem z kamienia. Ujrza

bowiem w jej oczach cichych Boego miosierdzia

mnóstwo wielkie...

Tu pod murem srogo dudnio 'pow^ietrze od

potrca spiu, jakby od rozorgania si onych chórów^

anielskich na wieycach obu. A co jedna wiea
swym basem wyhuczy, druga wysz nut wraz po-

dejmie i rozgasza, rozdzwania:

Kdywam?.. Kdy wam?.. — w v/ielk cisz

grodu dzwon bije fary na roki sumienia.

Kdy- bo?.. Kdy -bo?.. — wtórzy druga

wiea — sumie s roki, serc waszych sdzi?
Kdy Odpustu znajdziecie ordzie? —
Kdy si zgarn czecze wszechcierpienia?...

I wybiego to dzwonne zakanie hen, za mury
grodzkie, na pagórków cisze, nad lasów ciemne

morza w dali, — nad wagantów wolne po wiecie

drogi. — I rozprasza si w jasnej toni przedwie-

czerza.

Nieme zaciszenie lego nad grodem.

Kdy wam?!.. Kdy wam?!.. — j^ky

znów, nieukojem, skoysane serca spiów obu.



^^^^^*2^ u i królowa, zabawiajca sk;

w polu owami z sokoem, zwie-

dziaa si byo od dworek o li-

j nochoda popisach w miecie.

Zechciaa pani ujrze go na wa-
sne oczy. Ale chq wielkich

pastwa cierpliwa by musi. Nim

si orszak naleytym szykiem

*ml'^ ustawi, przez biegacze w mie-

;

cie obwieci i ku bramie zd-

y, ju linochód zapomnia, kiedy dotar byo do

drugiej wiey. — Nie bardzo gniewaa si Pani; bo

nie do uciechy pospólstwa jej byo, lecz do wasnej

troski : zaya tego fortelu, by przez miasto na zamek

powraca i zwiedzie si samej o rycerzu skazanym.

Miaa pani lepsze szpiegi nad gburne zbiry kró-

lewskie, bo wcibstwo dworek swoich i cich pomoc
co adniejszych kobiet w miecie. Jako ledwie bie-

gacz wpad na plac przed kocioem, a ju oto z naw
gbi cigny niewiasty przed królowej oblicze brata-

franciszkanina. Ten, mylay, bdzie niechybnie co
wiedzia o rycerzu : nazbyt bo arliwie modli si
i pacze od czasu ogoszenia wyroku.
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Jednego tylko nie mogy wiedzie kobiety: —
e w ówk domysów swoich schwyciy dla pani naj-

waciwszego teraz ptaka. Bo od czasu pocaunku
rycerza, ju tylko o niej myla mnich ród pacierzy.

A jednak, wywleczon z nawy, niczem osiny

li rozdygota s\ brat cichy, który królów w ywych
kamieniach po kocioach jeno oglda, a w twarz

ich cielesn, za ywa, pojrze nigdy si nie way,
cho, bywao, mija orszaki. Uklk tedy przed ko-

bietami i rozkada bagalnie rce, a na gardo niemi

wskazywa, e gosu nie dobdzie przed królowej

obliczem. Powiada, i tyle tylko wybiegaa ku niej

myl mnisza, e jej zdrow^ie, jak trzeba, do pacierza

wcza.
„Boe, miej w pieczy królow! — powtórzcie

jej niewiasty. 1 e mnich ani wicej myli w gowie,

ani miaoci w gardle nie znajdzie przy niej. Próno
wzywa niemego."

Co ledwie rzekszy, wstrznie si gwatownie

:

bo oto wszystkie gobie sfruny nagle z ziemi i nu-

e garn si do murów kocioa, na figury wite:
stana kada jak ten wity Franciszek w ptactwa

chmurze.

Tymczasem psiarni pstrokatej sfora wbiega, za

ptactwa wiatrem, a na schody fary, a pod bicza

klanicie zawrócona zbija si w trzod owiec. I bie-

gnie truchtem u nóg koskich. Byskaj nad ni
skrtne we trb u boku harcowników kranych.

Cign dalej konne szeregi uczników w kitowych

czapach. Za nimi dopiero wida jasne stroje dworu.
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Patrzy mnich: ko zotogowiem, jak tron, na-

kryty, na nim okazaa pani w szkaratach; przy niej,

na koniu, osoba duchowna. Stano serce mnicha

na t myl radosn: „Królowa pani z biskupem!"

1 samo uboenie sania go na klczki.

Przeszkodziy kobiety. „To dworska dama
ze spowiednikiem dworu,"

Slepn mnisze oczy pod ten rozruch uroczysty

i lnienia naokó; ledwie w nich zawieci w bkicie
ksztat niewiasty, smuklejszy od onych na murach ko-

cioa; przy niej rycerz gronostajowego paszcza roz-

rzutem osania siebie i rumaka zarazem. „Król jego-

mo i Pani !

" — krzykna w mnichu pokora. 1 sa-

nia go wraz na kolana.

Przeszkodziy kobiety: „To panna dworska
z wielkim sokolnikiem dworu."

Ju si oczom jego ten przepych w tcz roz-

targn i zmigota w rone blaski dyamentów. Jak

z tczy i rosy wybysn ku niemu umiech kobiecy.

„O! — skada mnich donie, — królowej to naszej

najpikniejszej uroda! Przy niej pan! — dumniej a-
dne nie spogldaj króle!"

Podjy niewiasty mnicha z klczek. „To su-

ebna Pani i starszy suga paacowy."

Rozstp si czyni w korowodzie i takie zacisze-

nie wród tumów, e sycha zdaa ciki chód ko-

morowej stray. Wynurza si to z ulicy czerwieni

dugich pawy i rysiowemi futrami na ramionach,

a stpa w surowoci zakrzepej. Uderzy wreszcie

okrzyk ludu tak gromki, e otrzsy si z witych
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murów gobie kocielne i nue chmar bia wia
a wia nad placem ...

„Królowa pani!" — krzykn kobiety mnichowi

w ucho. I pchn go, by sam ku niej zeszed.

Pogity, przeaman w pasie, gow jeno wygo-

lon widny, z rozstawionemi jak u pywaka ramiona-

mi, zstpowa, spywa mnich ze schodów kocioa ku

strzemionom Pani.

„... 1 woich ja praw spowiednika narusza nie

ycz. Ani okrutnemu wyrokowi króla przeciw^i si

nie miem. Przecie wieci o rycerzu akn."
„Boe, miej w pieczy królow!"

„Dzikuj-, cho po raz wtóry to sysz. I ode-

gnij wreszcie karku, w oczy mi spójrz: moe w twej

twarzy odczytam wie jak."

„Boe, miej w pieczy królow!"

„Surowo nazbyt okrutna jest, bracie, w poko-

rze twojej. Bd i ja surowa w baganiu mojem :
—

mnichu, podejm gow! bo, z karku ci zdjt, pod
oczy podj j sobie ka."
A si sokó na berle Pani strzepn; a e ole-

pion w tej chwili kapturkiem zotym, nie wiedzia,

czego chc od niego. Wic si tylko szponami bera

lkliwie chwyta, szum orowy czynic nad gow za-

hukanego mnicha. Podja si z pod konia charcica

biaa, ledwie tam przylega, pry kabk chudego

ciaa i dziwi si niuchem uporowi mnicha. Nie warka
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przecie ta królowej stróka, a tylko pysk swój

dugi na ramieniu mu Wadzie, — asi si nim do

mnicha.

Na ten widok opad natychmiast gniew pani

w oprzytomnieniu onem, e wszak to brat francisz-

kanin przed ni klczy: wszelkiego stworzenia przy-

jaciel najagodniejszy. Na t myl, pewno siebie —
ta kobieca —

^ rozjania jej twarz: jako e kobieta

z dobrego zawsze swoje dobdzie, a i z niemym, gdy

dobry, ugwarzy. Ku czemu wszake najkrótsza dro-

ga, by w lica urod cho raz przecie wejrza!

Poprawi si pani na strzemionach, tu u pochy-

lonej gowy mnicha: — ujrzy brat, jak pod biaofu-

trzanym obogiem królewskiej szaty, na zoty uk strze-

mienia, wychyli si asiczk i zakolebie gobkiem si-

wym pani ciemek biay. I cho oczy natychmiast

zamknie, widzi wci t stopk malutk.

Dziwi si pani w duchu, e mnich jest tak za-

kamienialy, i mimo tego nawet nie spojrza jej jesz-

cze w twarz. Wic zgubi strzemi i „popraw, bra-

ciszku, popraw! — woa, — bo si osun z sioda."

Jy rce mnicha opywa on ksztat z oddali, nie

miejc dotkn, ni t ptaszyn, gdy sfrunie ? gniaz-

da. 1 tak, trosk wiadczc rk dewocy, pomocy za-

niecha; — nóka sama trafi w strzemi musiaa.

I ju si dawno na niem opara, gdy przypady do

niej wreszcie rce nieskore, a za rkoma i usta

mnicha. Nie bronia pani, cho si nieco zdu-

miewa temu zaszlochaniu, które wstrzsa wci kl-

czcym.

I
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„A teraz, — (cofa pani agodnie nók^, by nie

caowa bez koca) — a teraz, powiadaj mi wszystko,

co wiesz o rycerzu."

Ruszyy si wreszcie sowa w zacinitem gardle

mniclia,

„Królowo, nie wiele ja wiem. To jedno powie-

dzie ci mog: cho ciaem przypaci, dusz y b-
dzie rycerz wiecznie! Bowiem ja wziem na si jego

grzech miertelny."

„Ty?!.."

A si stupota i sparska pod ni biay rumak
królewski.

„Ty?!..." — spojrzy na z aoliw pogard.

I zakoczy surowo:

„Bacz, co- powiadam! Znajd si niewiasty,

które rycerzowi do ucieczki dopomog; ty je do
powiedziesz. I powiesz mu, e jeli króla przebacze-

nie uzyska z czasem pragnie, niech, wywiedzion na

wol, rusza w wiaty na szukanie Graala. Kocha si
król w onej tsknicy dawnego rycerstwa. A za kró-

lem i ja si kocha nie przestawam... Te ostatnie

dwa sowa akuratnie powtórz, choby wszystko

inne uroni w pamici."

Ledwie pani o Graalu wspomniaa, a mnich por-

wie si z kolan, nastawi si ku niej twarz. I jakby

mu licowego widzenia niedo byo, rce rozkada,
— domi, rzekniesz, wziera: chonie w siebie wid

i pomienieje w tem zapatrzeniu.

A e niedo korne to olnienie byo, targna
si poniewoli do pani, — a sokó na berle nastro-

i
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szy czujnie pióra i, cho olepion, obraca gow
wy widnokrgu.

„Bacz owo, jake zdufnia rycho ku mnie, mni-

chu korny? "

Ale brat ju nie z garda zacinitego dobywa
sowa, lecz w pier wezbran po nie siga:

„Niczem on sokó, próno ja, Pani, w twe wy-

e spogldam: — i jam olepion kapuc. (Targn na

gow kaptur mniszy). A przecie pod kapturem

onym przeywam ja w sobie wszystkie dzieje onego

rycerstwa, o którem rzeka przed chwil. Bo wiedz:

skada przeor mój kroniki piewne o rycerzach Gra-

ala, jako e onglerzy po piekarniach nazbyt ju nie-

witem uczynili sowo dawne. Na skrzyni ksig

w swej celi siada wtedy przeor siwobrody i mówi won-

czas z siebie. Ja za w nyy okiennej przy ksidze

stoj i wpisuj w ni akuratnie przeorowe sowo.

A gdzie si pie nowa rozpocz ma, tam ja wy-

mylnemi sploty w zoto i purpur obamiam przeo-

rowej ksigi karty wieczne ; za gdzieniegdzie i obraz

bkitny w ksig kad. Nie za grzech mi to liczy

przeor dobry. A odpustow por nawet za kwesta-

rza oto na miasto wysya, bym nieco farb wiata

w oczy wzi: ksiga, powiada, pikniejsza przez to

si stanie — na klasztoru chwa... Oto napatrzy-

em si dzi w sukiennicach wszystkich farb wiata!

Oto nasuchaem si w piekarni takich kolorów y-
cia, e za oczyma mia mi si i dusza!... A nako-

niec bior w swe oczy purpur ycia, wiata ró!

—

oblicze jakby onej królowej pana Lancelota, o której
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1 ongler opowiada w piekarni, — lico najpikniejsze,

jakie Bóg da kiedy kobiecie ziemskiej !..."

Wonczas dopiero poja pani to zapatrzenie si

jego. Z pod kaptura, na bladej jak opatek twarzy

,
jarz si ku niej oczy mnicha: wiec zjawie ongle-

|! rowego romansu. A zrumienia si twarz pani i rz-

sami przytuliy jej oczy na takie a pochlebstwo! —
Ile bo razy w rojeniach swych skrytych miaa si

za królow Ginewr najpikniejsz, pana Lancelota

samego kochank ! ile to razy kazaa onglerom opo-

wiada sobie on powie! — Wic a si wstydzi.

A gdy palce zabawia teraz w zmieszaniu ró u swych

piersi, myle musi, e wszak to malarz, piknoci
zachwytliwiec, uton oto oczyma w jej urodzie. Wic
ta jej gowa na wiotkiej szyi sama si sania ku za-

patrzeniu mnicha : — napatrz si, miy, napatrz dosyta.

1 zaduma, napoy senna, skoysaa nagle jej

myli

:

„Miodna pszczoa na mej róy, — miód pikno-

ci wiecznotrway!... W przeorow ksig wieczn,

w bkit, zoto i purpur, w szat królewskich gloryi

caej, mnisze wwiedzie mnie pachol."

I skinwszy, by pochód ruszy dalej, t ró
z przed piersi miotnie w uroczne oczy mnicha.

A gdy si wszczy koo niej orszaku gwary

i okrzyki ludu, patrzaa przed si jak nie w por oc-

knita: tak dziwnie obce zdao jej si wszystko nao-

kó, i ten plac przed kocioem, i ten lud pokrzykli-

wy, i ten zamek na górze widny. Kdy to pieszy
kazaa i w^ie si dw^orakom? W komnat swoich

10

^
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pustk smtn, gdzie tuk si marami wszystkich

grzechów i zbrodni przypomnienia? Czy tak jej si

niesamowicie wydao, e skina oto, by pochodem
królewskim ruszy po za wszystkie grzechów chwile

i ycia mknienie — wyej, — dalej, — w zoty b-
kit wiecznoci...

Pod to zapatrzenie si malarza, jak gdyby ód
chwili ochyna si w morze czasu.

„Mej* urody czasom stanie — jak kocioa!"

IN ad miastem wywietlay si jeszcze wiee
a wielce strome dachy martwym ju odblaskiem, ni-

by pyem ceglastym, wypeniay rynek i ulice. Oczom
nikli ludzie o tej porze, twarzy nabieray mury: —
w powietrzu zmierzchowem stay teraz, kadym zao-

mem i grani srodze wyraziste, ni to w zmarszczkach

sdziwego wieku. Kdy spojrzysz: kaduby murów,
surowe kraty okien, wykusze cikie na rogach, da-

chów poamane pachy, i te warownie goe, bez blan-

ków nawet, — surowo jakby na mieszczan chamsk
pogro wypitrzone wieyska.

Za rozchwiejn cisz pól na Ave, tu okrzepo,
chmurna kurzem ulic, opyem murów, a wyziewami

piwnic, padaa i na dusze. 1 nie jaskóki wier-

kliwe zganiay si w powietrzu, a niemo, w bez-

szelestnym trzepocie, targay si midzy murami

nietoperze.
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Pod zczernia w mroku gór kocioa ledwie

si znaczy brat franciszkanin, przylegy gdzie do

schodów szerok kup szmat mniszych. Zrzadka tyl-

ko przerywa pacierze, prostowa grzbiet i rozglda
si po placu: czeka na one dworki, które miay ry-

cerzowi uadzi ucieczk z miasta. Ale niewiasty one

nie zjawiay si wcale, — mnogie bo sprawy ma pe-

wnie królowa na gowie swojej

!

Pusto byo. Tylko, ku przeraeniu mnicha, ko-

zodój rogaty przechycn tdy w powistach i po-

krzykach aków^ pdzcych za nim. Ujrzawszy brata,

ucieszy si bardzo on cap; a gdy si zdao, e zbo-

dzie rogami w napdzie, przytuli si do habitu ko-

smat piersi, wyjmie z pódrtwych palców t ró,
któr zostawia mu królowa, powcha kwiat, wetknie

go mnichowi z powrotem w gar, spron swa-

wol poechta brata, parsknie mu w twarz jak ten

ko — i poskoczy dalej w ulice. A za nim aki.

miej si niecnoty z zakonnika.

I znów pusto.

Wola cudza, mnisze posuchanie: gdy trzeba,

sta bdzie do rana — i z tym ogniem w palcach.

U figury pod klasztoru murem zoy t ró; moe
ujmie wonczas duszy cigego przypominania tej chwili,

jak pod szaty obogiem na zotem strzemieniu kolebie

si gobkiem siwym ten ciemek pani... „Oo!" —
coraz to bezradniej mylom z wieczora za furt kla-

sztorn... ;,Pana Lancelota si królowa do si spro-

wadzi kazaa, opowiada ongler... Zosta przyjty

10*
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i n 1 o g i a m, w rozmownicy, co byo znakiem oso-

bliwej przychylnoci pani..."

Ociao serce; grzech roje czai si nad dusz
i guszy pacierze. D o m a r a d, niedobra gorczka,

otrzsa mnicha dygotn.

Na plac wjeda konny ; — gdyby nie zattnie-

nie kopyt, cieniem by si zda. Wprost na mnicha

jedzie.

„W imi Ojca, Syna i Ducha... Od niej wie!!"

„Ty e jest brat franciszkanin, z którym mó-

wia królowa?"

„Ja. panie!.. Oh, ja, ja!"

„Masz u puapu kocioa, w absydowej bani,

obraz Zwiastowania zdziaa, a królow w nim za

anioa. Zdoasz li to?"

Ku górze rozoyy si w olnieniu donie brata;

niewiadomo: w nieba li si tak zapatrzy, czy te

w ogldany ju zawczas on obraz w absydowej bani.

A wysannik królowej podwakro swe pytanie po-

wtórzy musia:

„Zdoasz li to?"

„Gdy przeor kae, potrafi."

„Pomówi si tedy z przeorem. — Wioz- i dru-

gi rozkaz. Masz si jutro na zamku u królowej pani

stawi."

Mnich tylko ramionami bezradnie rozkada i chyli

si, a chyli w pasie.

„Zostaniesz, bracie...."

„Przyjty i n 1 o g i a m, w rozmównicy!.." —
przerwie mu mnich. 1 chwyci si rozpacznie za gow.

J
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Podejmie si pan w strzemionach, zdumiony,

o czem to waciwie mniszysko zabredzio tak gwa-
townie. I odyma wargi nad tem szczególnem upo-

dobaniem sobie jego przez królow.

„Przyjm ci, mnichu, na zamku, gdzie racz

w asce. A jakiejkolwiek doznasz, w milczeniu do-

niesione musi by to do grobu. Inaczej biada tobie

i klasztorowi!"

„Oo!.."

Zawróci pan stpa, gucho uderzaj kopyta

konia.

Pdem ruszy brat do klasztoru. Lecz z za wie-

y kocioa zabiega przed niego nagym wyskokiem

chmara zych postaci, — jakby z górnych kraw^dzi

wieowych zelizgny si do po murze.

Z twarz w doniach przypad mnich do ziemi.

iNa rynku tymczasem, po nieszporach, zataczo-

no znowu. Te skoczne gromady wszelakiego ludu,

w siwym zmierzchu dymami zasnute i nawietlone

zwiewnemi wybyskami pomieni, wydaway si z za

szyb ludzi statecznych nieledwie zmor wieczora,

strzyg tajemniczym zlotem. Bo cho niby radosne te

plsy, w posuwiste reje snuj si przy pochodniach,

w cikich mieszczan upojenia lube.

Tylko rybaty czyni skoczne wyrwace. Tylko

mieszczka jaka, z matek mocno ju podechtanych,

szerokie swe stroje jeszcze bardziej poszerzy spódnic
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podjciem i pod on kup cikiego szychu miga
lekk jak u kozy nók — akom pod nos niemal.

I kogo na rynku wonczas nie byo ! kto nie pl-
sa t por! — a spronie, jak tamta onka czyja.

Róne bo staj si w chciach swoich w czas odpu-

stu i najzacniejsze panie! Osobliwie, gdy si nasu-

chay wprzódy romansów po piekarniach. — Bywaj
bo bardzo pochutne opowieci ; a gdy panie szczodre,

i najzacniejszy ongler nie dugo bdzie si wzbrania,

aby takiego romansu nie opowiedzie z powag, —
z powag koniecznie i ze smutkiem na kocu, — by

nie stawa si jak ten gadkarz na rynku. Tylko e
ta powaga i smutek nie udzielay si kobietom. Ta-

ka i przez komin przele gotowa, gdy zielonemi

oczyma rozmarze zapatrzy si w ognie taca i swa-

woli miosnej. Niczem kot o zmierzchu gitka, a od
roztsknie ciepa i cielista, pomyka si pod murami
na mikkich stopach kocicy.

Rade witaj je aki w tej omie zmierzchowej

:

pociemku niejedno wolno, przed czem za dnia i pa-

zurami si broni; — nigdy nie zgadniesz, jak kotka

po nocy bdzie. W tej zasi nadziei, oto a ponosi

aków w zawodzeniu rybatowego chóru

:

„Bacche saepe visitas
mulierum genus,
facit eas subditas
tibi, o tu Venu s!"

1 prawdziwie ulegemi je czyni. Opodal rynku,

po guchych z wieczora podwórcach studziennych
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posz si szczury i zlatuj nietoperze ku nagym bie-

lom cielesnym. Tylko sówka z wiey przedrzenia

starek chichoty.

Bo ak, jak ten kogut, nie wiele tam patrzy : która

plcze mu si najbliej, a gdacze najgoniej,— ta dobra
Natomiast bachowe skoczki w capów futrze za-

ganiaj si tylko za módkami. Brzydz si Panki
szczurów zalotem i ciemnemi zakamarki, a ciesz ich

zarówno dziew^czt miechy, jak i dsy; za nade-

wszystko raduje gromadzka uciecha. Bo gdy ich na-

wet która midzy rogi pistk zdzieli, nie gniewaj
si wcale o to Marchoty one sprone

;
parskn tylko,

otrzsn kudy i skocz wraz do innej, szczypa j
sowem Satyrów. Rycho patrze, jak, za dsami
i gniewem, taka skonno wzia kobiety ku nim, e
si same ich psotom wci nastrczaj: za kozi bród-

k targaj, kuj, czem si da, w ydy.

Oto wtulia si która sama takiemu w kosma-
te apy.

„Panku!.." — szepcze pieciwie.

„Mhm?.." — wymrucz si cap w luboci.

^ „Szpetny, jak na pokaranie Boskie!"
"

1 wywinie mu si wraz z ramienia, cofa si ty-

em, a apkami trzepie : psoci, ni ten kociak z kun-

dlem grubym. Zbodn j biegnie Panek dranio-
ny, a wraz fletni z pod pachy wyciga i gniew
swój, a jurno ca, piosenk wywista, wytupocze
w tacu.

Owó i druga garnie si ku niemu: ta ju si
nie tuli, a wprost ramiona na szyj mu zarzuca.
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„Poskoczyabym z tob, kozodoju, e leciutki!

Popdziabym w pola, e wesó! 1 e si nie na-

przykrzasz wci o jedno tylko, jak pan m, lub te

aki przylepne. Nacieszyabym si naprzód sob
przy tobie, a potem dopiero moe i czem innem —
razem. Bo tak potrzeba nam kobietom, aby wszyst-

ko w nas byo komu lube: i miech nasz, i psota,

i dsy, i gniew srogi, i pacze, — i rozdsanie. Po-

biegabym z tob! popdzia w wiaty!"

„To si rozzuj wprzódy do kopytek, — drani

j cap, — bym widzia, czy mi kamratka."

„0,wa! mylisz?,."

I ju siedzi na ziemi, gdzie staa, ciga ciem-

ki i poczochy i ciska to wszystko po kolei P a n k o-

w i na gow. A targajc si przy tej robocie, mó-

wi nie przestaje:

„Nieche si cho rozzuj nie W pana - m-
owe oe, a sobie na ochot, na psot, na nic

chocia, — o!.. Mylisz, capie, gdy nam z wiankiem

z gowy i mod ochot z duszy panu mowi odda
trza w skrzyni, pod klucze, — e my to ju starki

nazajutrz, — cho nas w szerokie szaty objucz i st-

pa ka jak tym kobyom dla panów mów go-

dnoci... Mylisz, e si powstydz? lub poboj? —
O, wej !.. Niech si pan m pod gór pierzyny na-

sapie dzi pomstliwie, gdy, ocknwszy si nock, si-

gnie ap jak po to swoje... a tu onki — nie-

ma!... Naciesz si, nalubuj z pierzyn. (Wybuchnie

miechem wysokim, zatreluje radoci gam, a prze-

cie a zgrzytliwie w tem weselu modem). — Patrz,
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jakie mi pan m poczoszki adne dzi kupi...

Na, masz! — (rzuca mu je na gow)... Jestem! Za-

wistaj ! Potacujem."
Oto druga, trzecia, pita para taka znalaza si

tymczasem : ilu Panków byo, kady nimf znalaz.

Krzta si midzy nimi wyziby i zagrzewa ra-

miony menestrel w swem giele podwiewnem. Ze

za pie piewan na kanoniach ledwie grosik z pod

stopy uratowa, tuby onym ,taczon' zagra. Dadz
co, nie dadz: gbur, kto si z weso kompani za-

wczas ukada.

Ozwaa si gl na przedzie par onych, a przy-

piesza tonu za gosem fletni. Rozskaka si jak ten

kozie psotny i sam smyk na strunach, — zawo-

dz sat\ry:

„O! o! — totus fióreo!

igni iam venereo
totus ardeo!...

Rozprnie pokadaj si tanecznice w kosma-

tych ramionach Satyrów, wypuklaj piersi w nabiegu

szalonym. A rybatów pieni w skrytoci snad
wiadomy, zawtórzy pod fletnie cienki chór kobiet:

Novus, novus amor
est quo pereo!...

K \A/ ywiód ich dyabe na przedkocielny plac

w chwili, gdy brat porwa si chcia byo do kla-

sztoru. Przed nimi to pad mnich na twarz. Ko-
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biety, których w rozptaniu swawoli nigdy nic nie

powstrzyma, skore byy echta sob i t cicho
czecz: oto potrcaj ju nókami kaptur mniszy.

A menestrel, — któremu s\ w tej cliwili na-

zbyt dobrze grao dla pochych uszu taneczników,

—

rad, e siq tu czulsze nastrczaj uszy, pochyla si

nad gow mnicha z glami swemi.

I gra mu wszystkich miechów niewiecich roz-

pryski na strunach, wszystkich psot i dsów biao-

gowskich zakrtne plsy, ich uporu nawrotne piewki,

ich rozgwarne wierki pustoty, ich tkliwienia si

rzewne na przeciwtonie faszu, ich porywów wybuchy

rozptane, ich pychy korowody pawie, — i cisze...

pod wrzeciona warkotne wspominki, pod grzesznych

roje koysanki nowe...

„Wiem, wiem, szatanie, o czem to gdziesz su-

mieniu! — okrzyknie si mnich, nie podnoszc twa-

rzy. — One to zawieruchy duszne wziem na si

z grzechem rycerza! one w sercach naszych przemoce!

Przemogy, przemogy i w lichem sercu mojem! Nie

pokut w^ziem na si, a grzech ywy... Tskni!..."

„Nasycie si gdb: ona zawsze tsknot
ywi. Masz bracie, kwestarzu, skarbonk zasobn,

wytrzchnij za to cho grosik!

„Jam wasz i ze szkatu on!"
A e mnich ley jak koda, cho niby wszystko

oddaje, wic kompania wesoa sama ciga ze rze-

mie skarbonki. Ledwie trzchn jej grosiwem ob-

fitem, a sza ich porwie i poniesie w skokach.

„Bacche!... Bacche!...'"
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Za mnicha wtedy dopiero poderwao z ziemi

i wwiao a na schody kocioa. Z rozstawionemi

ramiony okrzyknie si za nimi:

„Za to klasztoru okradzenie bdzie mnie ona

chocia chciaa, szatany?!"

„Kada!" — ryknie miechem sfora piekielna.

1 w tego miechu rozpryskach na gsii ruszy

w pls sabatu. Pokadaj s\ strzygi w kosmate

apy i n c u b ó w swoich, rozrywaj szaty pod szy-

jami, snad i wstyd sam ju im za ciasny ku ucie-

sze onej. A piersi, z pod gieza dobyte, pr
przed sob za rogi bodliwe. I w poskokach szalo-

nych uderz w ten dyablic skwir:

„Novus, novus amor
est qu» arde o!..

INie na dugo jednak wróono uciesze lej.

Oto u wylotu ulicy, widz, stoi pan m w szubie

i ogromnej czapie na uszach, — opodal drugi, — za

wgem trzeci si czai. Satyry nie rycerze: tylko

ich kopyta widziay niewiasty, gdy m za kark ju
chwyta i rzuca o ziem, sobie pod nogi.

„Tu-e?!... Tu-e mi?!... Na takiem to we-

selu? Ledwiem onglera przepdzi z piekarni, co

ci gow romansem zczmuci, za szat ze skrzyni naj-

drosz, rozrzutnico durna!... I zgzi mi przecie

bab! Skoczków ci si teraz zachciao i piszczków
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na tace ucieszne?... Którdy wylaza z zapartego

domu? Powiadaj!"

Bardzo gruby rzemie odpasa pan m pod

szub; a gdzie zdzieli, tam i przydepnie.

„Za goliardy! — wali tedy, — za waganty! za

goota w miasto nasza, onka mi od krosienek, przez

okno, po lince... Bacz-e, widzieli to ssiedzi! Czekaj

a ci przyjd wypiewa to pod oknami na srom

mój... A w^iesz ty, e one twe goliardy i rybaty

nawet do ani wpuszczaj tylko w pitki, z ydami
razem?... A ty si daa w kompani lichocie takiej!"

Temi sowy pobudzi si sam do takiego gniewu,

e mu wraz spczniaa grdyka i na burak zczerwie-

niaa twarz.

.,Zechcesz mi moe podmiotn co z onego

nasienia?!..."

A ona, jak gdyby si zachwycia tym mowskim
pomysem, bo cichnie nagle w zanoszeniach si od

paczu. T stargan jak u czarownicy gow po-

dejmie i wybynie mciwemi oczyma. 1 wraz ramio-

nami co niby tuli do swych piersi.

,,
Jakebym takiego koysaa, panie mu! jake-

bym piecia! Pewnieby gdziec lub pieniarz wy-

rós z niego".

I on jad wsczywszy mu w myli na pomst,

w^ywinie mu si z pod ramienia; ucieka w ulic.

A cho do siców zbita, obziera si przecie, czy

pasya sroga zalewa naleycie ten eb czerwony.

„A ciemki gdzie?! — spostrzega teraz dopiero

jej bose nogi. — Gdziee obuwia zbya, mapo roz-
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rzutna?!... Ledwiem ci je kupi w sukiennicach!...

Ciemki one i poczoszki strojne gdzie?!"

Zgoni po raz drugi i zdzieli ap cik, miotnie

jak tomok w bram domostwa. A si zatrzasny

wreszcie wrota i cichy za niemi skowyty bólu.

Cignli panowie me onki swe do si, na

one oa wysokie, pod te baldachy a pierzyny ludzi

osiadych. —
Tam te szuka o tej porze wszystkiego, co

stateczne w miecie. Na ulicach i wagantów ju nie

znajdziesz: pilno im byo przepija po gospodach

zarobki dzisiejsze. Tu i owdzie spotkasz tylko roz-

wrzeszczane bandy modzi grodzkiej. Cho ledwie

co dziesity gb gdzie w kufie umacza, spoili si
dzi wszyscy do onego szau urgania wszystkiemu,

przed czem czapkowali wczoraj. Osobliw rado
sprawiao im teraz drze si przed temi oknami naj-

powaniejszych ojców grodu, skd rozlegay si
krzyki kobiet karconych. Ksia i mnichy jakby si
pod ziemi zapadli, by ich który, co si wczoraj ka-

ja, nie zapyta o zdrowie dobrodziki. Oto wyrostek

jakowy odyma si przy dziew^ce grubej, pokazujc

niby ludziom, jak to kroczy przez miasto srogi ksidz

kanonik cum sua matrona. A tum ryczy

z uciechy.

Zadziorne i szczwane wejrzenia ma teraz mo-
dzie grodzka, jakoby pene spronych tajemnic cu-

dzych i trefnego z nich szydu. Gdzie wdowa jaka

mieszkaa, która za m wyda si rada, gdzie panna

nieprawicza, gdzie rogacz cichy, który kukuczta
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poczciwie chowa, — tam cigay ucieszniki grodzkie,

by, w maszkary przyodziane, w blachy pod oknami

dzwoni i skoki urgliwe wyczynia,

Radosno wagantów tyle bo wzniecia w ser-

cach grodzian: rozpalajc do biaa nienawi ku sobie

wród ojców miasta, zgzia im onki i córy, a w mo-
dziey wzbudzia on zadziorno z ssiady i pom-

stliwe wcibstwo w cudze sprawy i dole.

Tyle wnieli wdrow^ni miedzy osiadych, tyle

on wiew swobody z gociców wiata, tyle ducha

wici z uciech razem, tyle g^dba i menestrelstwo

zacniejsze, tyle wolna igra z ycia niewolnym

smutkiem.

I dyaby same nie wiedziay, zali si^ teraz cie-

szy maj; jako e w onych urgowiskach modziey
nad ojcami, ksimi i ssiady cnota sama wici si

pono chciaa.

Wagantów ju to dawno nie cieszyo. Omierzy

im do cna te osiade satyry grodzkie; poszli za swy-

mi, — dzikimi. Oto zasobn szkatu franciszka-

skiego kwestarza zdzwaniaj Panki rybatów wszyst-

kich na doynki dzisiejszego niwa.



naybaty, utrudzone popisami

rynku, ciko zasiaday na a-

wach gospody, wdychajc z lu-

boci zapach zwilgej kadzi,

myszki i winnego wyszynku.

Piwnica bya duga jak refek-

tarz; jej strop beczkowy ama si

w uki tu nad gow, o awy
nieomal ebrami sparty. W gbi
zwisa ciemn czeluci komora

dymnika, pod ni na ronie wou by upiek. Tym-
czasem kury obsiady krawdzi jego na górze. Opo-
dal komina stoi beczka; w ótem wietle ród dzba-

nów krzta si dziewka tusta.

„Dobrze tu! — myli goliard, — kompania swoja,

ciepo, w^ino obiecuje si smacznie".

Pocz trze grzbietem o cian:
,L o c u s est genialis f«

1 chwyciwszy glarza, zapraszajcego wci kam-
ratów pobrzkiem franciszkaskiej szkatuy, sadza go
przy sobie na awie.

„Side, napije si, uyje, czecze, cho raz

czego wicej, prócz wasnej ochoty! Bo-, po sta-

remu, chciwsze garda wino z przed nosa wypij.

k
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zasobniejsze trzosy kobiet z ramion odbior, ksidz

twe grosze do skarbonki kocielnej przesypie, a ty

zostaniesz pono zawsze — bosonó i zgl pod pa-

ch; — by wiedzia, za co c\ kanonik ze spoeczno-

ci chrzecian wytrca, a franciszkanin za czarta sa-

mego bierze!"

„On z poczciwoci ! Dusz mi swoj z t skar-

bonk odda — za gdb pikn."
„A przecie mniszysko i g n o r a n s jest. Cho-

by maszkar nie rozezna, wiedzie winien, co pisze

wity Hieronim w ywocie witego Antoniego: —
e nie szatanów s natury, e i w pogastwie nawet

nie zostali satyrowie dzicy."

„Prawda to?" — zdziwi si aki.

Goliard, widzc dzbany na stole, zawczas wycie-

ra o po agiewk drewnian. 1 w oczekiwaniu na

wino, rad gwarzy:

„Na pustyni egipskiej zastpi drog witemu
stwór taki. I j go prosi imieniem caego rodu

swego: faunów, panków i satyrów, aby ich poleci

królowi Betlejemskiemu, o którym si zwiedzieli, e
przyszed na wiat zbawi wszystkich. Ze prawdzi-

wie tak byo, a wierzcy w to duszy swej w poku-

szenie nie wiedzie, — pisze Hieronim, — zawiad-

czy móg to potem lud mnogi, bowiem sprowadzo-

no takiego za ywa do miasta Aleksandryi, czasu

Konstantyna cesarza."

„A dzi? — zaciekawia si skoczka, zatrzymu-

jc si przed nim z dzbanem, — s li jeszcze Pan-
ki prawdziwe? — choby tam: za morzem?"
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„Rónie róni powiadaj. S, którzy mówi,

e gdy pani Diana, postarzawszy si, wszystkie nim-

fy zazdronie wytpia, — cherla poczli i kasa
Pankowie. W takiej aosnoci widziano go wa-
nie w Aleksandryi. I tak zczeli pono. Zasi dzi?

teraz?... By prawd rzec, mnie si onych przytra-

fiao widzie tylko ród ucieszników grodzkich pod
ssiadów oknami, ale w skórze zapoyczonej pono

od bydlt."

aki ju si znaleli pod stoem, by szczypa

w ydki skoczków bachowych, w capów skór zaszy-

tych, i drani sowem, — e bydlca.

A si goliard za nimi uj musia:

„Nie o naszych ja przecie mylaem! Wszake
oni to, dla sztuki, m i m u s y tych dawnych. 1 niko-

mu na krzywd, a sobie na zarobek poczciwy. Bo
zwacie, aki: — nie natrzsali si nigdy nad dol
i niedol czecz satyrowie dzicy, radzi kademu
z pod smtu ycia wyechta jego wasn ochot,

wasnemu jego yciu na ulg! Tak te i nasi

czyni. 1 ich sztuka satyrów zacna, a z pradawniej-

szych piknoci idzie nili kada inna. Ich by na

czoo igry wszelkiej, by zbodli ludziom wprzódy

z grzbietów wszystkie pomstliwe brzemiona doli."

Skoczka tymczasem pochyla nad jego agiewk
cynowe dzbanisko wina, przyciskajc do swej napó
obnaonej piersi : — z zadymionej cyny zday si

porówno, w zocistych poyskach wiata. J gas-

ka doni te dwie obe krue: kobiecych piersi

i dzbana.

11
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„Od gorzkoci dnia powszedniego chroni nas

obie," — powiada akom na pouczenie.

Za, widzc e od jego czarki kolejno wino na-

lewa zaczyna : e mu tak wiadczy przy kamratach, —
niebardzo snad w to respektowanie wierzc, — do-

rzuca dalej, akom ku nauce:

„Najbardziej zasi chroni nas od v u 1 g a r i i

dnia codziennego kobiecych wiadcze kamstwa grze-

czne, bowiem z nich rodzi si o r n a t i o ycia same-

go w obyczaju dwornym."

„A które to kami?" — wtrci nagle bas gruby.

Tu przy kadzi siedzi samotnie herold w czer-

wieniach, nie królewski przecie, a z wdrownych po
zamkach. Rozwala si na stoku, miecz naprzód wy-
stawia i pyta zadziornie: „Które to kami?"

„Kami, panie, wszystkie kobiety spoem, yciu
naszemu pow^szedniemu na ulg."

„Ty sam esz na ten koniec, — bo tak kae
liche rzemioso twoje. A na kobiety nie pyskuj, bo
rycerz ci sucha!"

aki ju pochoway nosy w kuaki i parskaj
w nie nad tem w^ystawnem rycerstwem ledwie paso-

wanego gbura. Z gby przecie wida: nie pan to

aden, a czek chudorodny; peny trzos tylko odyma
go w takie rycerstwo szumne. Maj bo dzi pieni-

dze heroldy, — ho, ho! — wicej nili kiedykolwiek

miewali waganty. Bodaj to dzi rycerzom, biskupom
i opatom znaki tarczowe ich przodków wykada,
kadego od króla Dawida lub od Scipiona afryka-
skiego wywodzi! Za to zasadzanie si dzi panów
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na kupców juki i wory, — owszem, — chwali. Ba-

czy natomiast, by rycerz nie bra takiej onki w oe,
na jak mu herold nie pozwoli. Ogupili ich przecie

do tyla!

„Wioda niegdy Muza rycerzy i na boje wite! —
myl smtnie aki. — Hej, gdzie te czasy! Milsza

dzi na zamkach heroldów Muza. Ona to zapara

przed wagantami wrota zamkowe i opactw furty." —
Dziwi si goliard obecnoci takiego pana w wa-

ganckiej gospodzie i jego zaczepnoci od pierwsze-

go sow^a. Wic zezem baczy na skoczk. Ona ach-

nie si ramionami, chcc tern pewnie powiedzie, e
go si tu przecie nie cigaa, komu za jej taniec

nazbyt do gowy uderzy, sztuki to sprawa, a nie

czyja. „Takie za gbury, dodaje, s zawsze najbar-

dziej przylepne ze wszystkich zalotników, bo si

w nich krew rusza na gnuno: dugo i cierpliwie.

Wic czekaj z ap na mieszku penym."

„Ciszej mów.. 1" — zgrzytnie goliard. 1 przy-

twierdzi ten nakaz biakami oczu.

By za chwil twarz poczerwienia oburcz przy-

soni.

Opanowa si jednak wobec zapatrzenia kamra-

tów. 1, kadc jej rk na do, mówi:

„Posuchaj, co rzek. Gdy Blancaflora
z Flor posprzeczay si o kochanków, w sprzecz-

k sióstr wmieszay si ptaki: za poet opowiedzia

si sowik, za rycerzem papuga."

„Tote, prawi onglerzy, Blancaflor rycho

pochoway ptaszki,"— przerwie, klepic go po policzku.

11*
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I zakuka rybatka nisk nut swego miechu;

a si strzsa jej pier.

„Chcesz bym tak chudziutka si staa?"

Wystarczyo miechu, by si wzburzya wartka

krew skoczki.

„Ach ty!" — szepcze grub pieszczot.

I zwinnym rzutem wgarnie mu si w ramiona

—

caem ciaem, bo i nogi jego nogami jako oplata,

powojem osnuwa, w^tula si w pier, przyhoubia...

I sczy mu w usta jeden pocaunek bez koca,

by nie mia ni czasu ni mocy do rozmyla nad teni

wszystkiem.

Gwatowne poszczki ostróg i miecza day si

nagle sysze od stoka przy beczce. Ledwie to usy-

szy skoczka, a rce jej jakby co targny przed sob.

„Jam wolna!" — krzyknie w stron herolda.

A sysze si to dao, niczem jastrzbia gos po lesie:

w tak ostre echa rozbija si jej bas w pisku kobie-

cej pasyi. „My tu wszyscy ludzie wolne!"...

„Bacche!.. " — dzikim wrzaskiem odkrzykn jej

si rybaty na hardy wtór.

I zerw si z aw, w gór podnios czarki.

Clllarz tymczasem zagoni si za karczmark,

dziewk jak piec rozoyst, tward i lisk. ,,To-

by ty wierszczem grajcym móg si przytuli do

tego komina!" — drwi z niego aki. On czyni prze-

cie te zaloty nie dla si tylko, lecz jakby kamratom
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na wygrodzenie i uciech. Bo co ona mu rzecze, on

I wraz na izb okrzykuje.

\
„Powiada, e si nazywa Helena."

' „Czemu wszystko powtarzasz!" — zdzieli go

I

dziewka tg- ap po poladku, a si podeg-nie

wtlak.

A aki w miech nad tem szumnem, z zamku,

imieniem dziewki z pod wiechy. Oto jeden kogucik

wystawi si przed ni i recytuje jej w nos:

„Si tu esses Helena, vellem esse Pa-
ris!"

Naprzykrzaj jej si te aczyska jak ze muchy;

a przecie rada widzi, e si za ni po izbie wci
merdaj. Kadej lubo, gdy si zalotniki koo niej

krc.
Gdy tak aki poche figluj z dziewk, przest-

pio próg a czterech panów powanych z krótkiemi

glikami do opowieci. Nie odrazu poznay rybaty

panów onglerów, którzy pod aden koció utrudza
si nie potrzebowali, rozchwytani po wszystkich pie-

karniach i wieczernikach grodu.

,,Bodaj to sztuka prawienia romansów!—wdy-:
chaj igrce. — Kady z nich na wieo wykpan,
nakarmion, w szatach dumnych..."

„Nie drani bestyi!" — huknie tymczasem jaki

gos z za proga.

Rozleg si guchy szczk acucha i za chopem
w spiczastym kopaku wwala sapliwie swe cielsko

niedwied ogromny; — a zacuchniao nagle w iz-

bie. Na zadnich apach koysze si w chodzie, srogi
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i gupi zarazem z tym kolcem w nosie. Niedwied-

nik szczka acuchem, a drgiem usuwa ludzi.

„Nie drani bestyi!" — doprasza si wci.
U komina go uoy, jakby wielkie futro z ra-

mion na ziem cisn. Wtedy dopiero obnay gow
i pozdrowi gromko wszystkich kamratów.

„Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus!"

Taki to pikny obyczaj mia: — z nad Odry
szed z niedwiedziem swoim.

Przysiad si do stou, spracowan gow obcie-

ra z potu i rozpytuje poczciwie kadego, jak mu te
igra dzi posza, ile pan Bóg zarobi pozwoli. Cze-
czysko byo spokojne, a kompan wszystkim najlep-

szy. O sztuki nigdy si nie spiera.

Czyniy to tymczasem aki z zaciekym ferwo-

rem dysputacyi : — tak na nich podziaao wejcie

panów onglerów. Ledwie ich uspokoi siacz gru-

by; ozwa si jednak dziwnie cienko, gosem zdzi-

wionego rzekniesz dziecka:

„Które adnej igry nie czyni, — aki, — roz-

gwarzyy si najgoniej, jaka sztuka Bogu i ludziom

milsza i na jak mod sprawowa si winna. Jeszcze

mnie te aczki siy zechc uczy po acinie!"

Nabijaa si tymczasem gospoda. Zapónione
waganty cigay powoli. Zwlekali si kuglce z wy-

mylnemi sprztami swoich popisów. Wokó stoów
szasta si jy i rybatki, których sztuka na rynku

nieznaczna, a zarobkowanie po ulicach inne. Zano-

sio od nich jak od tego niedwiedzia, tylko na lep-

ko, na sodko, To tchnienie przykrych olejków roz-



- 167 —

noszc po izbie z szelestem, wtykay wszdzie swe
barwione twarze. Jawi si wreszcie i wesoki, a roz-

dzwoni wraz w tumie swemi kukami. Ici psy ma-
li dre poczn si ciga midzy stoami w krgi, w za-

li wroty, w wiewiórcze szay; — czyni to na wytchnie-

nie swobody po sztucznych popisach rynkowych,

a potrosze i dlatego, e co z pana natury jest za-

wsze i w zwierzciu jego: ciesz si psy waganckie

na now wdrówk po gocicach wiata.

Przywlók si wreszcie i gadkarz, ale jaki zgo-

a inny ni na rynku. Sprone przed ludmi oblicze

cigao mu teraz znuenie w cierpk powag; cay
ciemnym paszczem zatulony przysiad si ponuro do
towarzyszy. Na ulicach zastpowali go teraz ucie-

szniki grodzkie. „Choby im nie wiem jakie gadki

wymyla, — skary si kamratom, — im zawsze cie-

kawsze ssiadów sprawy; na nie ka mi wci ska-

da gadki, a i szczodrymi by wtedy obiecuj." Wina
pi nie chcia, — bo niech groszy mao do domu
z wóczgi przyniesie, zanka ona, dzieciaczyska za-

szczypi na mier.
Goliard tymczasem swarzy si o co ze skoczka.

„Gdym ci taka nie poczciwa, to za co mnie lubisz ?"

Nie znalaz odpowiedzi, cho po ni trzy razy

o czarki zaglda, — a gboko. A mu j odja
z przed ust.

„Za com ci luba?" — nastaje uparcie.

Patrzy goliard na te dzikie pomyki czarnych

wosów gdzie koo ucha, na te kdziorki i kosmyki

wicherkowe pod uchem na niadej szyi.
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„V eneris tentoria res est amato-
r i a, — znalaz wreszcie odpowied; — a nie byo
takiego magistra, któryby kogo nauczy, coby mu
si, miar rozumu, podoba winno w kobiecie. Prócz

cnoty, prócz cnoty, oczywicie, któr koció kocha
nam kae."

„Gdym ci zawsze taka niepoczciwa bya, to cze-

mu skadae na mnie one wiersze, któremi delektu-

j siq po wiecie i biskupy?... Niech ci przypomn
aki!" — dorzuci z hardem wyzwaniem.

aków tylko tem tr: ju wyskakiwali z aw,
by skóconemi takty, jeden przez drugiego odbbnia
wiersze jakowe. Nic z tego rozgardjaszu wysucha
nie mona, ledwie to jedno zdanie wyrwie si zgod-

nym chórem : „N impha non est formae tan-

tum"...

„Silentium!" — huknie na nich goliard,

wanie jak ten mnich na aki. I pocznie czochra

si po kapturze, wyciga domi jego wisiory, zy

na t ohyd, jak uczyniy aki z wiersza jego.

„Wiedz, pyszna kobieto, e s godniejsze pik-

nych wierszy i biskupich nad niemi delektacyj. Nie-

wiasty, które, pacierzem, postem i jamuny Pana Bo-

ga i witych w niebie cieszc, kwitn przy krosien-

kach w obyczaju poczciwoci. Tylko e onych pi-

kno ledwie chóry anielskie wygosi potrafi. Dla-

tego te grzeszny poeta piewa musi o podlej-

szych."

Ale ona bya ju w pomszczeniu, wic zatrzy-

maa myl na ciekawoci dla si w tej chwili najwa-
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niejszej. Cignie g-o za rkaw, uchyla mu znów

czark od ust.

„Powiedz: te nimfy?... jakie one z siebie byy?"
Goliard by wci jeszcze markotny za to zohy-

dzenie wiersza jego w odbbnieniu aków.
„Nic o nich napewno powiedzie sienie da! —

odmruknie na jej zapytanie. — Nie sprowadzano ta-

kich za ywa do miasta Aleksandryi, czasu Konstan-

tyna cesarza."

„Nie kasaj, nie kasaj, stary!"

„Schysnem si winem, niedobra! I zapami-

taa mciwie o tym kaszlu !... A przecz mnie starym

zowiesz? Czym siwy? czym krzywy? swarliwy?"

„Ale klerk: owiecony."

„Ehe u! gorzkie laury tw^oje, nauko, przed

kobietami !... Nie stary-m, póki mater Venus przy

tobie tak szczodrze subsidit amor i."

„D ulcia stipendia!" — mamrota co do

si po chwili, ledwie trafiajc wargami na wrb a-

giewki.

Bo chwia si ju na awie.

Spostrzee to skoczka, wic cignie mu kaptur

z gowy i wstrzchnie czupryn, — by wydymiao.
A sama wymknie si chykiem z piw^nicy.

LJ komina urosa tymczasem tczowa góra in-

strumentów sztuk wszystkich. Ten i ów jeszcze si
ze swoim rozsta nie moe; to w trbk lub pisz-
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czaki zadmie, to w kocio uderzy, rozdzwoni bben-
ki. Pod niskiem sklepieniem piwnicy czyni si gwar
piekielny wród poszczekiwania psów rozbieganych,

gdakania kur budzonych raz po raz na kominie i gu-
chego pomruku niedwiedzia. A nad tym sabatem

waganckiej gospody rozlega siq w krótkich pokrzy-

kach, jakby w^ targaniach si pasyi:

„Cztery!".., „Siedem!"... „Dziesi !"

Po bachowych otarzach przysza kolej i na dja-

bow^e: — grano w koci.

Niejeden, zanim si opatrzy, przegra cay swój

zarobek dsisiejszy. Oto i ongler, który od szczo-

drej pani w miecie otrzyma najcenniejsz szat ze

skrzyni, tu si z niej rozdzia musia, A jeszcze mu
w tem pomagaj aki, zaw^odzc koem

:

O, fortuna!
V e 1 u t luna,
situ variabilis...

Znalaz si nawet psaterz na stawk, na co li-

liochód a kubek z komi precz odrzuci, zaegny-

wajc si od tak bezbonego grania.

Menestrel, e swój grosik rycho przegra, a skar-

bonk kwestarza dawno z kamratami przepi, cieszy

si ju tylko szczciem innych, pogodne swe serce

przerzucajc zawsze na stron fortunnego. A e
skrzat may nie móg docisn si w tumie, wic si
w swem giele i z bosemi nogami usadowi na stole,

tu przy desce graczy,

„Pi!" — wrzasn mu nad uchem.
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A on smykiem poddaje akom takty. I zanu-

ci im:
„Hej, ty aczku nauczony,
Powiedz, co jest p i C ?"

Im W to graj. Gruchn piciami w stó, roz-

bbni si w poddane takty aczkowego piewu

:

„Pi ran cierpia Pan!
Cztery listy Wangelisty!
A patrjarchy Trzy! —

„Dziewi !" — przerwie im wrzaskiem gracz któ-

ry przy desce.

„Dziewi chórów jest anielskich," —
zawodzi cienko zespó aczków.

wicia doynki goliardowa familia.

On za, stumaniony winem, siedzia na awie
w podokiennej nyy. Po kilkakro wyciga rk
po Horaca, którego wspar byo opodal na a-

wie; ale czy e rami byo za krótkie, czy e ksi-
ka sama odsuwaa si za kadym razem od garci

precz, — nie móg si jej domaca. Wreszcie zapo-

mnia o niej w durze winnym. A gdy si znów, jak

ta lampa rozwietlia myl wielk znaga jasnoci,

—

obja go nieodparta ch miotn napoy wypró-

nion agiewk midzy te kamraty z gocica i uciec

std precz, dokd nogi ponios. Bramy miasta

tego min, aby conajrychlej, do pierwszej furty

klasztornej zakoata, — jak to nieraz ju czyni po

wiecie, — by do ksig zacnych w klasztorze si do-

sta : V i r g i 1 i m znów si podelektowa, od B o e-
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tiusa Consolationem zaczerpn, — a za naj-

lepsze pocieszenie powiza one myli wasne, które

raz po raz: to muzyk, to sowem wierszy, wywie-
tlaj si^ gowie. A roi si po niej rzecz taka, na

któr nikt si jeszcze nie way: Pieko i Czy-
ciec nawiedzone za ywa ; mistrz P i t a g o r po pie-

kle i czycu obwodzi, zatrzymujc si u bram nie-

bieskich. Ledwie strzpy tego bkaj si w odpi-

sach midzy owieconymi po wiecie, — i w wiel-

kiem s wród nich respektowaniu. Ale dalsze oto

cigi rozsypane s teraz w mylach, jak te paciorki

zerwanego róaca, roztargane jak to sumienie samo...

Za cisz klasztoru zawyje nieraz co w czeku go-

sem psa, zaskowyczy w ocknieniu tsknoty za swym
domem prawym, — osobliwie w gospodzie, gdy wy-

pite ju krue.

A i panowie onglerzy siedz jako pospnie.

Oto pochyla si który z nich z sekretem do goliar-

dowego ucha:

„Gawdy dziwne sycha byo w przedwiecznym

dzi niepokoju ludzi: jakowych guse podszepty:

jakoby po odpucie dzisiejszym bka si przez nikogo

nie poznany, — a powtórzy nijako... Parsifal

z Lancelotem."

Spojrzy goliard urgliwie na t niepewno sie-

bie i zalknienie onglerów:

„La i ci non sapiunt ea quae vatis
sunt!" — mruknie wzgardliwie pod nosem.

Ale co mu tam po gowie nietrzewej bka
si wraz jo strzpami wspomnie. Wzywano go



— 173 —

dzi wszake na graalowe szukanie. Podwakro.
Raz czyni to czek ywy, potem zbroja niesamowita

w arzy witego Jerzeg-o za czarn paw w srebrne

wieki. On to czar sam ukazaa mu czarno-

ksisk moc.
Za chwil porwie si z miejsca i stara si po-

cign ze sob onglerów.

„Chodmy czemprdzej, panowie, na ulic zot-

ników i patnerzy! Chodmy, na miosierdzie bos-

kie !
— bodaj wejrzeniem odnowi w sobie on gód

denia... Bez tego czeme nasza dola wagancka? !.."

Zaledwie kilka kroków uczyni, a zachwieje si

i runie z powrotem na aw.
Grzbietem domaca si wga i usadowi wygod-

nie, szeroko rozoywszy kolana. Rce splót na pocz-

ciwo, z klerków nawyku, jakby róaniec zapomnia-

ny w nich trzyma; — zwiesi gow nad czem za-

mamrotan. aki, respektu dla trzewego nie pom-
ne i rade, e si psota sama nastrcza, wsunli pod

te zoone donie psaterz, a w palce wetknli mu
organkowe fletnie Pana.

I tak pozostawili go zadrzemaniu.

Mgawo, przez rzsy, które zlepiy si ciko,

—

za om, za durem, migota skrzydo czerwone w bla-

sku pomienia.

Zezem rozchyli goliard jedn renic zeszkla:

„Djabe-?!.."
Rozewrze si powoli i drugie oko. I stwierdza

e herold to tylko czerwieni si u beczki skrzydem
ramienia swego.
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Wic si zdrzemn, uspokojony. Ali po chwili

znów mu si rozwiera ta jedna renica niepewna.

„Strzyga?!.."

Popatrzy uwaniej okiem drugiem. Na progu

ukaza si — zjaw chyba skoczki, — bo, cho lico

jej niby, posta zgoa ju inna.

Ani tak czarodziejska ródka nie odmieni kogo,

ani tak wieszczki upikni nie zdoaj, jak te odmiece
wymylnych swych strojów, — kobiety, — potrafi

si same przeinaczy, odnowi oczom ludzkim, od-

wiey podaniom!.. Wysza z izby rybatk bos,
wrócia zaklta w dziwo strojne... A jeszcze takiego

stroju nie widziaa chyba i wieszczka nawet adna,
by one krgoci niewieciego ksztatu nie osaniay
si powóczycie, oczom na domysy, lecz wypychay
si niesromnie w obcigo szaty, przylegajcej do
ciaa samego.

Z pode ba spoglda na ni goliard.

Zonglerów^ twarze rozbysy tymczasem; smakuj
ich oczy, a strapione tem, e takiego stroju nie wi-

dziay jeszcze... Czyby?!.. Wic poczn szuka w pa-

mici, przypomina królów wszelakich ziemie i miasta.

Komu bo wiedzie, jeli nie im, wagantom, którzy

na to tylko oczy po wiecie roznosz, by patrzay na

rzeczy dziwne i pikne ; a w^ic i na te motyle i^kwietne

powaby, jakimi kobiece stroje ciesz oczy i mno
sam ochot ycia? Kto wreszcie pierwsze wieci

o nowych strojach roznosi po wiecie, jeli nie oni,

onglerzy? z t ciekawoci opadaj ich wszak nade-



— 175 -

wszystko kobiety po miastach. — Jake wic za-

pomnie! — wyrzucaj sobie.

Ju! ju wie który z nich. Ten strój najnow-
szy hen, skd idzie? — a z Polski!.. Od tatarów

wzili Polacy to troczenie kobiet; tylko, co u tam-

tych jak siodo na kobiecie si wydaje, u nich dwor-
noci mi i powabem si stao. A zwie si ta sza-

ta wymylna: — suknia!
Gdy od Polek do niewiast cesarstwa przesza

moda ta, na chwa „s u c k e n i e g a r f e y n" roz-

brzczay wraz harfy piewaków niemieckich. Ba,

i za Renem przytrafio si sysze któremu z wagan-

tów wielojzycznych:

Nulle rob n'est si belle
que sorquenie a demoiselle.

I prawdziwie, — gdy stary strój kobiety jak

Hkamienia lub drzewa ciosanemi czyni, za topole

uwysmukla, ten nowy w foremno niewieciego

ksztatu je toczy i umila zdrobnieniem postaci, e
zwrotna jak ten ptak na gazi zda si kobieta caa,

—

a kada w niej pann bdzie.

Tak rozwaali onglerzy, karmic dosytnio swe
oczy dziecinne.

„Suknia jest alcheruntowa, — zapamitywali

tedy uwanie, — barwy maku, w popielicowych obo-
gach, na jdrnych piersiach bia wstk krzepko

zmotana i w pozociste bajorki szyta. Zwinnoci
przydaje i krótko szaty, a i te chobotki niewiecie,

— e jaka szparko tupotliwa bije od postaci
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wdzicznej. W kosy jak smoa poyskliwe wwia so-

bie wsteczki krane, jakby czer wosów pomy-
kiem przewiaa... Niema przecie w tym stroju no-

wym nic tak bardzo zdronego, a i zbytkownoci nie

takie znowu królewskie, bo alcherunt tani jest tka-

nin, i w Polsce, skd suknia rodem, „ndz" si zo-

wie. Tylko e dla goliarda i „nqdza" za bogata.

Std nieufnoci smutne."

Gdy tak dumali onglerzy, — aki, którym szko-

a niedawna zostawia na oczach jeszcze przymienie

na wszelkie i m m u n d a, nie wiedzc zgoa, czy to

adne, czy brzydkie, mieli w oczach tylko witecz-

no uroczyst. Uniosy si ku skoczce rce aków,
gdy wykrzyknli poniewoli w chór a pobony:

„O, dilecta domina!"
Ale ona nawet nie zwaa na to. Niedwiednik

koo niej si krci, po rkach caowa i swoim oby-

czajem za kolana w pokonach chwyta.

Goliardowi tymczasem przygasy oczy, a sroyy
si tylko brwi pod kapturem.

Gdzie to bya myl jego przed chwil? — chwy-

ta si za gow, obaamucon zjawieniem si skocz-

ki. — U Muz, dzi pohabionych na wiecie. A przed-

tem a pieka z Pitagorem nawiedza chciaa tem i

rozwraliwionem sumieniem, gdy po opilstwie objo
go jak zawsze omierzienie wielkie dla caej tej goliar-

dyi ywota swego. Do klasztoru zatskni w wiel-

kiej nagle dzy ciszy i osamotnienia, by zebra ro

sypane paciorki z róaca roje, skupi roztargnione

sumienie.
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U Muz byy myli tedy: wielkie poema o C2y-
3u i Piekle snu dalej chciay. Za to ich rozpomie-

nienie i pd wntrzny niemocen czowiek wstrzyma
w sobie do woli. Tylko djabe potrafi cay ich roz-

pd w czowieku przetargn z ponoliwych sfer ducha

w g-rzskie mty spraw^ kobiecych. A wtedy pieko

na ziemi si ici, gdy chuci niepokój uzasobni si w ar-

liwo wewntrzn. Wonczas te, co przypadek pod
oczy podsunie, — osobliwie gdy to bdzie rzecz no-

wa, — ciga na si ca t pasy wntrza. Tak pies

podszczuty w^pada z miejsca w^ sza zaartoci, gdy
ujrzy przypadkiem rzecz jeszcze niewidzian.

I oto stoi porodku izby ta dziewka, przystro-

jona, jak jeszcze nie widziano kobiet. Niby to w sza-

cie, — myli goliard, — a piermi i na tyach wypu-

ka, w pasie cienko sptana, szyj goa, od okcia ku

doniom nie ma wcale — nic! Sprono sama! —
podjudza si patrzeniem, — tem póodkryciem wa-

bliwsza stokrotnie, nili ciao goe; a wonnoci olej-

ków pragnca si dowabi, doechta ku ostatnim

podliwociom mczyzn — chyba wszystkich! —
myla. Na psie wesele w^ysza ta mionica jego! —
przez innych przystrojona spronym wymysem mody
w te przepychy królew^skie — jemu na srom, biedzie

jego na urgowisko!

Oto idzie naprzeciw niego umiechnita tem
pytaniem.

„Nie piknam-?"
Ale goliard nie widzia ju jej chyba wcale, bo

tylko temi nastroszonemi brwiami wyziera z pod kap-

12
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tura. Przed nim staa ju nie kochanka, nie jaka

tam dziewka strojna, lecz :
— kobieta, — jedna,

wszystka: szkarada sumie, matka wszeteczestw,

Babilonia wielka!

Mnich cay ockn si w duszy.

Chwyci j za rk jak w kleszcz i odciga na

ubocze. Wytarg-nie mu si skoczka rzutem caego

ciaa. 1 ju nie zdziwienie ma w oczach, ale gbok
pogard nad tem gburstwem, które piknie przystro-

jon kobiet tak oto targa mie. A gdy zgromi

chama wejrzeniem, rczk sw dokadnie obejrzy, czy

nie zadrapana.

„Przystroiam si tak dla ci, — rozali si nie-

spodzianie, — aby i tobie na sercu dumniej si stao,

e nie skoczk lich masz..."

Ja poprawia markotnie te wstki na pier-

siach zmotane.

„Nigdy nie zgadn, co ci uraduje, a co utra-

pi sumienie, — osobliwie po winie. Przykre masz

serce."

,,Kto ci te szmaty kupi?!"

„A gaów tak srodze nie wytrzeszczaj !
— bo

ja si i dominikaskich nie boj, gdy, taczc na

rynku, tak mnie przez lepie swoje piekem strasz."

Wstrznie hardo gow: warkocze na plecy

odrzuci.

„A pieko to sobie sam w duszy nagotowa

myleniem. Innego pono niema te wcale. Po co

ty wszystko tak przemyl iwasz? czemu si tak dr-

czysz, czecze? osobliwie po wychmieleniu."
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,,Kto te szmaty kupi?!.."

„Nie ty podobno. Ale niech ci to serca nie ka-

ci. I nie herold. Wic w tamt stron darmo bia-

ka przewracasz. Kto inny, jeli ci to mniej zasmuci...

Chcesz, bym w worku chodzia? Wolisz mnie póna-

g na rynku, nili przystrojon dumnie? Wolisz? —
Prawdziwie?!.. Widzisz: bo przywyk do dawnych

zazdroci, niczem ko do staregfo zaprzgu: jue so-

bie w nim i bryka: szydzi ze wszystkiego trefnem
sowem: mdrzy si wyciu! Kada nowa zazdro
jest najgorsza i zupenie psuje wam rozum."

Pocznie adzi te wstki w kocach warkoczy.

,,
Jaki ty luby przy czarce i jaki mdry przy

starych zatzdrociach ! I jaki durny przy wszystkiem,

co nowel... Ach, jak ja nienawidz tych kaja si

twoich! — (chwyci go nagle za paszcz na piersiach

i odepchnie od si precz.) — Nienawidz!.. Czemu
ty nie umiesz cieszy si naszem yciem wolnem —
caem? A nie tylko temi chwilkami, gdy si do mnie

na lubo przyasisz i na drug do w^ina przymie-

jesz. Wtedy ci tylko wiat pikny. Nie cierpi! Ndz-
ne to ycie — poow serca zaledwie."

„Lub moe, — podejmie za chwil — moe ci

si przy winie zroio, poecie, e pan radca miejski

sam i e masz wasn onk pod pierzyn? Zapom-
niae przy winie, e mi, za pyszny baldachim twego
oa przy wiata gocicach nierzadko tylko te gwiaz-

dy po nocy wiec, a rankiem ptaki nad gow po-

latuj. I wiedze — (kadzie mu ju miao rk na

ramieniu) — pokochaam ja te przepychy nasze, ale

12*
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razem z wolnoci moj... I do e ci, waganci<

durny, e jabym za tob i na ostatnie gocice po-

sza? — a i z królewskiego oa! Tylko nie mnie

maj, e mi tsknie od zotej gdzie niewoli w twoje

ndzarn."
Zrzeda goliardowi mina. A i ona w agodno<

wiksz wmówia si swemi sowy. cignie mu zno-

wu kaptur z gowy, wstrzchnie czupryn.

„Wydymio wino, wydymi i ta siarka piekie

ze ba, wysusz si zy kajania. Bdziesz mi jutro

po dawnemu trefny przy winie. I mdry! — klepie

go po twarzy, a byska okiem, czy miknie. —
I luby! — dodaje pieszczc go paluszkami po po-

liczkach.

Nie zmikf, ale opad jako w sobie, — w naz-

byt jednak smutn rezygnacy i bezradno wejrzenia.

Tern ci bardziej achnie si ona na to:

,,Musiaam ci si w gbi duszy nazbyt podoba
w sukni. Wic mnie zankasz teraz tym nosem smut-

nym!" (targnie mu nos ku doowi).

„Kobieto, Bóg mi wiadkiem, e nie o tobie

myl, gdy mi zejdziesz z oczu. A najmniej terazj

zanim wesza. Postokro, nie o tobie!"

„Ale przeze mnie! — nastpi na hardo. — Bo
wiedz-e nakoniec, czemu to mi luby mimo wszyst-

ko: i sercu, i gowie, i dumie mojej!.. Owo, e tak

piknie roisz przeze mnie, e si tem delektuj owie-

ceni na wiecie szerokim, — a i biskupi po paacach

swoich... Moe nie tylko przeze mnie?" — pomiarkuje

si niespodzianie, zerknwszy na dzbany wina.
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„Prawda to?!" — pyta gucho, jakby siebie sa-

^lego, wiodc okiem za jej spojrzeniem.

I opad na aw, ukry twarz w ramionach na stole

:

„V ae meae mentil"
A ona, tern szamotaniem jego sumienia ju do

jasyi dowiedziona, poskoczy za nim do stou; jedn

log na awie przyklknie, ogarnie ramieniem kru
wielk, przytuli si do niej piersi, warkoczami omota.

„Patrz na nas obie — woa, — pogaskaj jak

wprzódy!"

I uderzy w miech swój basowy nad t utrapion

gow, — a zabawia palce dugiemi jej kdziory.

Zapatrz si w ten obraz onglerzy.

i
1—ccz ona zniecierpliwi si niebawem i za te

wosy podejmie mu gow. I by policzkiem do twa-

rzy mu si przytuli, na stole si oto caa wpodu
ukada; uwypukla oczom t pyszn kru bioder

swoich. Gdzie obok siebie domaca si czarki,

i podstawia mu wprost pod wargi — niczem dwa kie-

lichy — i czark i usta swoje.

,,Pij! — woa. — Cauj! — wyzywa. — Raduj-

e si, czeku, z ycia, e, prócz luboci dla si, jeszcze

i szczcia nadmiar wypijesz, wycaujesz — ludziom

owieconym na szerokim wiecie! — Gdziekolwiek

kompania zacniejsza si zbierze, tam twoje wszak

pieni piewaj przy kruach? Gdzie si dwoje nie-

gburów kocha, tam twoje pieni szepcz w caowa-
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niach?.. Kochaj wic, jak my tu wszyscy, nasze sztu-

ki wolne! I razem nasz dol waganck — ze

wszystkiem, co na niej twój djabe uwiesi. I nie wierz

w mnichów upiory. Niema djaba! Niema pieka 1 Nie-

ma grzechu! — krom w twojej udrce i zrojeniu."

„Niema pieka? niema grzechu? pov\^arza

goliard jak ze snu. — Gdy wszystkiego ju dla ci^

niema, dusza- to przecie zostaje, wieczna, — dusza

niemiertelna! I w tobie."

Poderwie mu si przed oczyma, lecz pólciaem

tylko, jak ta ryba. 1 tak na popatrzy. A potem
trca go kuakiem w czoo:

„Niemiertelna!.. Wieczna! — przedrzenia.

I zaroia si ta gowa utrapieca nad wiecznociami I

Jeste gdzie wieczno? Wiesz napewno?"
„Kobieto!" — szarpnie si w ty.

Ale daremnie: mocno ogarniaa go ramieniem.

„By patrza teraz na mnie, a widzia, jak ja cie-

bie chc w tej chwili, a czu mnie ca do ciepej

skóry, krzyknby mi to usta — niem warg!
A chwyciwszy w ramiona, poniósby mnie na go-

cice wolne, — zawistaby ludziom na szyderstwo

z cnoty wszelkiej, — zagra na piszczakach pani We-
nus samej, — jej na chwa zapiewa pie!.. Z lu-

boci powtarza j bd owieceni po szerokim

wiecie... A gdy si zmczymy szczciem, splata

ci bd w socu, u róda, wianek tej jednej wiecz-

noci, która jest. Ja ci j dam, — nie kocioy."

„Satana lubrica !... — zagrzmi nagle jak

w kociele; — a si trzso co w ludziach.
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Lecz w teje chwili zerwali si wszyscy z aw,
.Goliard, niewiadomo kiedy i jak, wmign siq by\o

-na stó; ju kolanem jej piersi przygniata, okciem

szyj. I szamocze si z czem w doniach. Usysz
twardy w zamku chrzst waganckiegfo noa. Ciao
dziewczyny trzepie si ju zawczas na stole, niczem

ryba na desce.

Wrzasn rybaty jednym krzykiem. I rzuc si

ku nim. Bóg askaw: — w por jeszcze dopadli.

^ §"<^y i^ mciv/o docucia rycho, goliard

obstpiony przez kamratów, z sztychem heroldowego

miecza przed piersi, zda si cakiem pomieszany.

I bekota tylko wci

:

„Pieka niema?! Duszy niema?! Wiecznoci

niema?!... Dziewka nad kocioy!!"

Ona tymczasem, ledwie nogi na aw opuciw-
szy, siedzi na stole i w^ybyska przeklestwem z pod
rozkudanej gowy.

By uspokoi sumienie swoje i gromady po tern,

co tu syszano, przystpi do niej linochód i rzecze

rozwanie

:

„Goliard bredzi moe z winnego duru lub za-

zdroci. By si oczycia z tego, co przed nami za-

da, odmawiaj tu gromko dla wszystkich „Wierz"...
Inaczej, — zwraca si na izb, — z kime my si
szkaradzili, kamraty ? !

"

„Odmawiaj!.. Powiadaj!.." — woaj jeden przez

drugiego. A linochód stoi nad ni z palcem wysta-

wionym, ni ten mnich karccy.
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Plunie mu skoczka w gh. I wionie jak kot

na rodek izby.

„Jam kobieta wolna!... Me a sum!... Nikomu
na si nastawa nie dam!"

„Odmawiaj! Powiadaj!"

Wyszarpnie si im ; a pojmana przez innych wy-
targa si, wyszczypie im z rk.

„Baczcie tedy, co wam odmawia poczn, wy
ndzne... wy...!"

I odsdzi si pod komin, by j wszyscy dobrze

syszeli, — ju furya w pomieniach buntu:

„W Baccha wierz!.. W pani Wenus
wierz !.."

W izbie wszcz si ryk jeden i zakbienie tu-

multu. A nad wszystkiem grzmia gos linochoda,

by j z miejsca w kominie powiesi.

Goliard ju nie wiedzia, zali prawdziwe rzeczy

oglda. Herold, zda si, swem baniastem ramie-

niem jak skrzydem czerwonem j ogarn — i okrut-

nym blaskiem z pod tego skrzyda odgrodzi od ludzi.

Ale wszystko wino dzisiejsze, przypomniane
znów wzburzonej krwi, objo go znów zamroczeniem
nagem. Rozchwia si po izbie, a si rkoma becz-

ki w kcie domaca. Osabe, nie uczepiy si jej kr-
goci: — zwali si gow midzy dzbany, lamp
oliwn u kurka potrci i zamota si cay w jej sw-
dy i dymy.

Ciemno zalega piwnic.

A w tern runiciu o ziemi zdao mu si, e ja-

kowa zamie gwatowna wstrzsna domem caym.
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Przez komin stacza siq co z oskotem, spada

a tupocze gucho o mury. Z owisej na izb cze-

luci dymnika zwala si na ule komina kolisko

czarne o skrtnych rogach. Jednem targniciem przy-

odziewku obnay si skoczka cakiem. I dosidzie one-

go koza. Spina go biaem udem, pit daje ostro-

g — i wzlatuje na nim w rozwart dymnika jam;
turkocze okrutnie po murach w kominowym pdzie.

A na izb buchnie dym czarny i wybysn na wsze

strony óte jzyki siarkowego ognia, — a rybaty

wszystkie zote mieli twarze i zielone oczy.

Ale ju nie rusza si nawet — rzzi tylko

u beczki.



ekarza nie trzeba byo szuka
daleko, bo, gdy si ciemnio

i dobrych chorych nie stao,

przeniós si z przed kocioa

ze swemi worami, i w drugiej

izbie teje gospody leczy po-

dlejszy naród. Rad by tedy

i on, e go od smrodu tych

kalek odcignito midzy we-

selszych chorych.

Oto, ledwie próg przestpi, rozemiay mu si

oczy do pstrego ludu rybatów. Wysoko podj z czo-

a kopak.

„Witajcie, mistrze!

„Witaj, dobry lekarzu
!"

Obstpi go koem zgiekliwem. Kiwa lekarz

gow wyrozumiale: wie dobrze, jak srodze alterujc

choroba pochy naród igrców; a có dopiero zjawie-

nie si osoby tak powanej, poprzednika ksidza

z wiatykiem : lekarza. Wic cho niewiele syszy

w tym gwarze, potakuje wci siw brod:

„Wiem, wiem, — na pami umiem, — co si

midzy rybaty przytrafi moe. Pi który z mi-

strzów nad miar gowy? — i ustrzelio! Djaby mu
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si przed tem zwidyway? — no! Dziewka bya
w robocie? — oczywicie! Ucieka z heroldem? —
bywa! wasze kobiety lubi ucieka... Cika afekta-

cya serca na pijan gow ; — niedobrze ! Czek pija-

ny spokoju szuka pod aw. Gdzie on? Tam do

licha, goliardus sam!... Oo!— pochyla si nad nim,

— ucieka?!"...

Lecz, gdy chorego za puls uj, zrzeda mu mi-

na natychmiast.

„Okna mi wszystkie natychmiast otworzy!..

Worek z noami przynie mi który co tchu... Biegaj!

Tu mi go dawajcie na aw, bliej wiata... Chopcy,

le jest."

Przycichy natychmiast rybaty, jakby makiem

posia.

A lekarz mrucza w brod; bardzo mu si nie

chciao kraja z wieczora, a i dzie witego Florja-

na nie osobliw^y na krwi puszczanie. Ale trudno:

rzecz naga! Wytrzchn tedy z wora swoje narz-

dzia, znalaz nó potrzebny i wecuje go gniewnie

o kamie. „Garnczek mi tu jaki ! — mruczy. „A, jez-

de!" — postrzega teraz dopiero dziewk, która

z garnczkiem pod krew i lampk w doni ju klczaa
u awy.

Bio rude w dymie wiato oliwy na rozcigni-

t posta goliarda, zocio siw brod lekarza i czar-

ny jego kopak, padao wzwy na pstre spitrzenie

rybatów, którzy powazili na zydle, awy i stoy, by

patrze z biciem serc na t rzecz srodze powan:
zachorzenie czeczc.
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Linochód wzi byo z wie najgbiej do ser-

ca; kroczy ponuro na uboczu i mrucza do si:

„Czem dla mnie lina w powietrzu, dla nied-

wiednika bestya, tern dla poety kobieta. Wielkie nie-

bezpieczestwo dla ciaa i duszy jest w sztuce kadej."

„Prawd rzeke, mistrzu!" — przytakuje lekarz,

ogldajc swój nó pod wiato. — „Prawd rzeke!

Osobliwie w sztuce lekarskiej, która jest oddawaniem

swego dobrego zdrowia niedogom, a wspóczujcej

duszy chrzecijaskiej djabu bezlitoci. Bo w naszej

sztuce zbdziesz z czasem litowania wszel...."

Zaci. Chlusna krew i zabulgotaa w garnku.

„Jezus Marja, zarn czeka!" — wrzanie w tej

chwili dziewka.

A lekarz j z miejsca w pysk, a si obali, kl-

czca.

„Czego ryczysz, krowo, kiedy nie ciebie rn?!.

Trzymaje tam który garnczek, bo nas tu wszystkich

zabluzga."

Nie wytrzyma na sobie widoku krwi nierycer-

ski naród rybatów. Porozazio si bractwo po izbie,

a w gawdach odwodzi usilnie myli od przykrego

widoku.

„A wszystko to sprawia ona suknia z „n-

dzy". Oh te stroje kobiece! Ciekawo, który to

waciwie tak si na ni wykosztowa?" — rzuci je-

den z nich pytanie.

I zakotowao si nagle ród wagantów; poczn

poziera podejrzliwie jeden na drugiego, a cisza tego

pytania zawinie w powietrzu.
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Niedwiednik skroba si frasobliwie w swój

lniany eb. Obsiady go rybaty jak te osy.

„Ty, niedwiedziu tkliwy! Uwa: tye j na tq-

skliwoci swoje piknie obóczy, tern ci milej inny

j teraz rozdziewa, — akuratnie jak w maestwie.
I nie do e ci byo jednej bestyi? Pó wiata z one-

mi szmatami schodzi, nim j gdzie znowu w jakiej

bandzie igrców odnalaz."

Lekarz przy chorym zaciekawi si bardzo,

o czeme to rozgwarzyy si tak rybaty. I nagle

zamacha rk.
„E! e! e! — jednemu ona Muz, drugiemu ko-

chank, trzeci j a w sukni stroi, czwarty na noc-

k zabiera, dziewity pewnie mem by si szczyci,

a jedenasty wiesza si z desperacyi, e go poniechaa

nawrotem do dziesitego. E ! e ! e ! — tego i wity
Piotr na Sdzie Ostatecznym nie rozwika, by kad
dusz z osobna za jej przewiny zway. Wic w ksi-

g niebiesk zapisze w desperacyi ryczatem : robota

jednej kobiety ród rybatów, — pidziesit dusz po-

tpionych!.. To nie miechy! Znaczy to, e dola

wasza ziemska i w wieczno za wami pójdzie: e
i w piekle nawet aden z was sam sob, — jak inne

• dusze grzeszne, — nic znaczy nie moe, lecz w je-

den snop zwizanych, przerzuca was bdzie djabe
widami, — jak i w doczesnoci waszej, jak owo
i teraz, na ziemi."

Nudzi si lekarz przy pulsie chorego, wic po
chwili znów ich zaczepia rozmow:
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„No, jake rybaty, wykócilicie do koca wasze

swary: która sztuka, i czyja, Bogu i ludziom milsza?..

Nie dawajcie si^, kugice, zawsze w tych sprzecz-

kach ciche!"

Ale przerwie mu t gawd lament dziewki

u kolan.

„Dosy ju tej krwi, dobry lekarzu! Na Mio-

sierdzie Boskie, dosy! Baczcie, ju si goliard

rucha.**

„Zaprawd, ju si rusza poczyna!.. Tylko

czem ja go obwi ? — pocz si obziera naokó.—
Giezo swoje zawczas przyniosa? No, to si chwali.

S i poczciwe na wiecie."

Ima si tedy tumi krew ostremi prochy i ko-

rzemi, zaciera ran chlebem z pajczyn i omoty-

wa szyj chorego szmatami z koszuli. A przy tej

robocie spoziera zezem na grub dziewk i tak do

niej gwarzy:

„Przytrafiaj si i poczciwe na wiecie, — oso-

bliwie ród otyych. I ta, niesyta onierzy, matrona

z Efezu, take dobra bya! Im ogromniejsze w was

one tskliwoci cielesne, tern si z macierzystwa -
dz arliwiej w sercu waszem plcz, — e gotowe-

cie zawczas matkowa wiatu caemu. Najlepsze s,

które rade i atwo rodz: wiedz o tern lekarze.

Które za ciko, cierpkie bywaj i samolubne z na-

tury swojej, -r dla miednic wskoci. Najgorsze za
jaowe. Te s niuchem in venereis zawsze niespo-

kojne, zdradne i bodliwe: o tem wiedz i pastuchy.

Tak to zo i dobro wasze, kobiece, nie w duszy, jak
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U nas. Std wtpienie stare, czy macie on i czy

moecie by zbawione."

Opatruje lekarz chorego. Dziewka klaczy wci
na ziemi z garnczkiem krwi w jednej rce, a z lamp-

k w drugiej, i sucha oczyma i gb, jak te to czek

uczony nad ni prawi. W dymnem wietle oliwy

zda si twarz goliarda jak ród kadzielnic okrzepa

i óta jak na katafalku. Gromadz si znowu na-

okó rybaty, wa na zydle, awy i stoy, by pojre
na on cud sztuki leczenia: na wydartego mierci

czeka. Sycha byo i pochlebstwa aków:
»D octor miraculosus!" — szepcz w

tumie.

A te ich szepty w rozgwar podziwu zamieniy

si nagle, gdy goliard, przysiadszy na awie, zada
ksa chleba, — kto po chleb siga, ziemi si chwyta.

Tylko widok potem towarzysza, jak oto uje smutnie

kromczyn jakow bez okrasy, a i nuy si co chwi-

la przy tej robocie dziecka, — dziwny obraz zanka-

nia i bezradnoci yciowej, — gorycz i alem wy-

peniy serca kamratów. Obsiada go koem, kady
wtyka mu jaki ks z sakwy, prosz, by si dobr my-

l cakiem ozdrowi. Nie dziw, e mu wino tak ry-

cho uderzyo do gowy, skoro je wlewa w puste

kiszki. Dziewka ju tam warzy dla niego na ulach
komina polewk krzepic. onglerzy tymczasem,

jako towarzysze najpowaniejsi, przysiedli si do na

awie i skrzepiaj sowem : — y winien, potrzebna

ludziom sztuka jego.

„Komu?" — pyta goliard z gb pen chleba.
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„Choby kamratom wszystkim. aki jak mle-

kiem ywi si ni. Wszystkie gle towarzyszy ton

jego wszak stroi. Na nic i powie kada, której nie

przoduje ton poezyi."

Dziewka tymczasem podnosi mu do ust yk
polewki z g-arnczka.

„Na!"

„Bóg zap... Dobra!" — umiechnie si szeroko

za pierwszym zaraz ykiem.

Co widzc, lekarz, w^skaza go wszem wobec

jako dzieo sztuki swojej. —
Tylko linochód kroczy jak bocian po izbie.

mier ju po raz drugi tego wieczora przewiaa nad

gromad, jemu jakby na z wrób i przestrog, by

zawczas szuka doczesnego i wiecznego bezpiecze-

stwa w klasztorze.

Jutro bdzie znów zawisa nad wieami grodu

jakiego, tyle majc dla si oparcia, co tej liny pod

stop. Doem huczy bdzie gawied i strzela w gó-

r konceptami. A mier plsa znów pocznie tu
za nim po linie i naszeptywa w ucho:... „Posuchaj,

jak klaszcz. Spójrze na dó, umiechnij si, rk
ski, ich przymówki konceptem odparuj: na rynkach

lubi przymizgi takie, w ich oczach lekkoci nada to

kunsztowi twemu. Gdy tego zaniechasz, lubi ci

mimo wszystko nie bd; a gdy skoczysz swoje,

pies si o ciebie nie zatroska... Nie chcesz? Wolisz

sw sztuk w powadze czyni?... Zatocz tedy okiem

wkoo: pod tob miasto cae! Nie chwyta ci za-

wrót nad tem, na co si znowu way?.. Nie miesz
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nawet patrze?... Wic poza siebie obejrzyj si czem-

prdzej, bo kochanie twe, w yciu niegdy najmoc-

niejsze, tu ci dogania, po linie, pewnie w zych prze-

czu lku, by ci poegna w tej chwili moe ostat...

!^ysz, ten huragan oklasków! — za to, e si za-

chwia tak okrutnie, a nie zlecid^ przecie; e znów^

suniesz dalej z oczyma utkwionemi w dal..." — „W imi
Ojca, Syna i Ducha!.. Ni pod si, ni od si, ni po
za si; a tylko przed siebie, przed siebie wci! —
ku tamtej wiey, — gdzie cel!.." — „Spadasz?!.. Le,
na eb na szyj!"

A tu mier, przewiawszy wrób i pogro nad
pochemi gowami tych igrców wszystkich, nie groz
zostawia po sobie, lecz oto jakby wiksze jeszcze

ciepo i przytulno ród nich. Zadomowienie dobre

ogarnia nawet tych wagantów w gospodzie przydro-

nej. Chce djabe, bymy kochali ycie ca przytul-

noci serc naszych.

Za to Ignienie do chw^ilki by najlichszego ist-

nienia tak wypenia piwnic ca, e owo i ten za-

pach beczki a wyszynku jakowe macierzyste ma
w sobie wonie: rzekniesz ono spokoju i wytchnienia.

Owiao to zda si nawet te kury na dymniku. Ocknie
si raz po raz która z nich, strzepnie piórami, strzy-

knie na izb i, rozepchnwszy ssiadki, usadza si
lubo na zadrzemanie, otuchy pene. Tam zasi, w zo-

tym blasku oliwnicy, rozgwarzyli si ludzie: serdecz-

ne, rzewliwe gosy w przerywanej wci gawdzie
i ciszy, — jak to przy chorym, gdy si lki w na-

dziej obróc: — tak gwarzy rada otucha czecza.

13
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Ledwie mier skrzydem swojem musna izb, —
myli melancholik, — a tu stworzenie kade zatula

si ufnie w to ciepo ycia, którego jutro moe ju
nie bdzie.

„Strze nas. Panie, ode zego."

1-jekarz by rad z uzdrowienia goliarda, a i po-

^echtan pochlebstwem aków. Umiechay mu si

oczki nad siw brod i zacieray rce, gdy kry
teraz koo pustych stoów, zagldajc daremnie we
wszystkie dzbany.

„Stgwi sze, jak w Kanie galilejskiej!,."

Dostrzee to dziewka i ju z kru a czark

biegnie od beczki.

„Znowu ty! — uszczypnie j lekarz w poli-

czek. — Ty jedynie pomylaa nad tem, co si na-

ley utrudzonemu. Naleje poczciw rk. Ze wszyst-

kich kobiet tego miasta ty jedyna pokarmia wdro-
wnego poet. Tego ci wity Julian, patron wdrow-
nych, nie zapomni w yciu... W twoje dobre oczy!

— (przepi). — Naleje i drugi raz. A goliard niech

ci si wierszem wywdziczy : szczcie w mioci przy-

nosi wiersz poety, gdy komu przypisany... W twoje!..

Moesz nala i trzeci. Gdybym mia syna, szepn-

bym wyrostkowi o tobie. Przy innych zajdaczy

moe atwo i na waganty zej, za na takich pier-

siach, — (kad jej rk na tej dyni), — jak na onie
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matki ziemi, uczowieczy si tylko modzieniec i t si

myl zawczas ustateczni, e my chwil, a trwaniem

syny, wnuki..."

T jej pcror powiedziawszy nad piersi obfit,

wyj jej dzban z rk. „Odejd, odejd lepiej, bo,

stary, przy winie lubi Oceanidy takie!"

„Hu, jak grzeje od teg-o pieca!.. A wiecie,

chopcy, — woa do rybatów, nalewajc sobie na-

stpn czark, — wiecie, czemu taka przytulno i za-

dowolenie w dobrej gawdzie ogarny was znaga
w tej izbie ? Sprawi to onego ona wiew na izb
ca. Aura feminae!.. A wanie waganty, któ-

rym jej brak najczciej, tak jej mocno ulegaj i bez

wiedzy dla si. Gdyby wszystkie byy jak ona, nie

byoby wcale wagantów na wiecie. Kady by

gdzie przylgn, gdzie zay i rozmnoy si jak ten

Abraham."

A wród miechu rybatów, mae oczki jego

z nad brody bacz wci na dziew^czyn.

„Darmo ty si za tym glarzem wci ogl-
dasz, — odgad wraz swoje. — Jemu ani ty, ani a-
dna inna w gowie pogodnej. Im pogodniejsza myl,
tern wolniejsze serce, a ciao przy kobiecie wróbel-

kiem wtedy: dla ciebie to na nic!.. I upodoba so-

bie taki ogrom baby chudzin mizern, któr trzepie

po zadzie, niczem dziecko swoje. Cho taki dzi je-

szcze w wiaty pójdzie, a nigdy moe ju tu nie

wróci ; nie zbrakoby, widz, mleka synowi jego, —
ani pracy rk twoich robotnych, myl, — ani pazu-

rów ku dziecka obronie... Nie becz!"

13*
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A jej gow do si przytula: „No, nie rycz,

nie rycz, sieroto! narodzisz si dosy w yciu: — na-

podzisz potomstwa, jak dynia pestek."

Na stojcy zaatwia si lekarz ze dzbanem. Za
kad { tylko czwart obraca si do najbliszego z ry-

batów i klepa go po ramieniu. Umiechali si do
wszyscy, rozumiejc, e czek to pogodny, który lubi

ludzi. Daje mu. Boe, jaknajdusze zdrowie!

Wywiecay si po tych czarkach policzki sta-

'ego, gdy coraz to wawiej igray myli w oczkach

stulonych.

„Szkoda, e t skoczk wasz ju djabe por-

wa! Chtnie bym z ni tu pogwarzy. Mdra mu-

siaa to by kobieta! Prawd powiedziaa ona won-

czas na ulicy: nie masz midzy wami poledniejszych!..

Niejeden skoczek, bywa, w arliwej chwili ukocha-

nia igry swej, ptakiem si poczuje, skrzyde u ramion

przed Bogiem i ludmi dostaje. A to jest wszyst-

ko! Jedna jest boska igra z cikim smtem ycia...

Bo zwacie: ilu to onglerów duch skrzepia ciaa
na boje rycerskie?! A i ilu to skoczków i weso-

ków swawola podbijaa cikiego w osmtnieniu d u-

c h a na drogi wawsze ? ! Lekarz wam mówi : zmo-

ry wiata, Acedyi, wy pogromc ! Smutek nierzdny

poow ludzkoci piekoby zaludni; — chytry jest

tedy jej obrachunek, by was, nieliczne ycia ordo-
wniki, na swe miejsce tam wysya. Djabe ma by
tak oszukany, bo za poow czowieczestwa, która

mu z prawa zawsze naley, was tylko dostanie, —
i to w jednym snopie: — nie bardzo si tem nacieszy."
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Koo rozpromienionych twarzy otoczyo lekarza.

„Co wicej wam rzek, chopcy: na wdzicz-

no przez was dusznie uleczonych nie liczcie! Le-

karz wam mówi. Gdy na nich zstpi ycia trwo-

gi i ndze, pierwsi potpia was bd... Ot, jak wy
t pani Muz wasz, którcie, sysz, w kominie

wiesza chcieli."

Na twarzach rybatów odbio si nage skóce-

nie niepokoju. Tylko te aczki, sumieniem poche,

a uwag czujne jak szpaki na to jedno sowo: „Mu-

za," — zakbi si wraz koo lekarza.

Prawd jest, co o skoczce powiada! Pani tu

ona poród nich bya. Przez iii i skoczki wyej
skakali, i piszczki bardziej cienkie wycigali nuty, a hu-

czniej w bbny swe bili! I niedwiednik dla jej po-

chway tak gronie ze sw besti poczyna, e nie-

mieli widz. I linochoda, gdy w ostatniej chwili tru-

chla, bywao, o nierozgrzeszon dusz, ona wpdzaa
pogard na lin midzy wieami. A onglerzy?

Niech j ujrz tylko w krasie nowej szatki, a pótno
zgrzebne* na jej piersiach bisiorem dla nich si staje,

„ndza" zotogowiem : rozsawi w opowieci ten jej

strój, roztskni ku niemu kobiety. (Od dzi, na-

przykad, gdy rzecz si staa wiadoma, kada tylko

o sukni roi bdzie).

Na t pochwa zerwie si nagle niedwiednik
z pod pieca:

„A wycie to, wycie wiesza j chcieli!" —
krzyknie nietyle gb, ile tym kuakiem podstawio-

nym pod nos linochodowi.
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Zagarnie lekarz ten kuak i trzyma w swoim

dla uspokojenia.

„Owó tak jest i z igr wasz poród ludzi, —
zwraca si do rybatów. — Raz po raz wiesza j
chc u kramów lub pieców... I dziwi siq im, gdy-

cie to sami uczyni chcieli z igry waszej pani!...

A jeli ona, — jak zaprawd myl, — czarownic

bya?.."

Tu ju w ruchach rybatów odbia si ponura

niepewno; otwieray si usta, nie wiedzce, co rzec.

I tak milczao wszystko w frasobliwoci sumie.

A i sam lekarz wgada si w gorliwo. Cho
przycichy na chwil, kroczy po izbie, z rkoma w tyle

splecionemi, byska przenikliwem okiem na wa-

ganty.

Wreszcie staje przed nimi. Kady czuje, e rzu-

ci w tej chwili sowo na hazard, jak koci.

„A e was tak zo samo przez igr z yciem

ku wyzwoleniu serc czeczych wiedzie, a dusz ich

odkupieniu z piekie, — tego wam aden klerk rzym-

skiego kocioa nie wytómaczy. Bo nie wyzna ko-

ció rzymski, e z o wiatem rzdzi, jako e zy Bóg

go stworzy. Dobry Bóg w niebie mieszka i ku nie-

mu nasze tsknoty. Ale dziaania nasze na ziemi

ziemsk stoj podniet, pokus i pchniciem: — nic

z niebieskich krynic pijemy ycia ochoczo... A kto

wszystkiemu zu uchyli si pragnie, bierze na si

najcisze jego brzemi: — smutek nierzdny!"

Pojrzawszy na ludzi, strzyma sowa swoje i j
znów kroczy po izbie. Odprowadzaj go tam i sam
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nazbyt ju podejrzliwe oczy rybahów, baczce na

I ruch jego kady.

A si^ zmiesza stary.

„Podejmcie goliarda z awy. Nieche rzeknie

co, gdy ju gada zdoa."

Lecz on ju si sam podwign byo w zasu-

chaniu, — o aków dusze by goliard zawsze bardzo

zazdrosny. — Rozpocz wszake nie od tego, o co

go tu nagabywano. Gos zasi mia zrazu bardzo

saby:

„Niedobrzem czyni, narzuciwszy si wonczas na

rycerzy. Nie o ks lepszej doli i ludzkiego uwaania
oszczekiwa mi si byo na rynku, jak temu psu o gnat...

Dotknij, lekarzu, piersi : zbya dawnej gorcoci, dla

której wszystko z ycia byo ow^o — psim gnatem
ledwie, bo substancyi dla si szukaa tam!.."

Wyrzuci rami w gór, jak ten mnich na ka-

zalnicy.

Stropi ten gest srogi aków; ku niemu kieruj

teraz swe oczy. A on zbliajc si ku nim, targa

na sobie paszcz i szat, — wystawia pier nag jak

ten pokutnik przed otarzem:

„Czuj, zbya dawnej gorcoci w aknieniu!

Stygnie w niej on pomie denia ku rzeczom, które

s z ducha!... Za was to, — aki! — pier swoj
lekarzowi wystawiam, skoro nas tu nowemi nauki

zleczy pragnie. 1 jakie to uynie moce? jakie so-

ki? jakie skrzepienia obiecuje on jabonkom dusz

waszych modych, by przedsi nie zakoczyy na

okwiecie? Wiary- to kielich przychyla wam do
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ust? Dumy- to skrzyda przypina wam do ramion?

Wzwy porywa? — nad te mietniki i gnaty, jakie

jeno zostawili nam ludzie w yciu... Inny on tu z dja-

Wem uradzi dla was lek. Chcesz go spróbowa któ-

ry? Na zapau stygnienie w piersiach — zaleca oto

ycia zo? — za gryzc k a u te r i na serce?!"

To spado ju na gowy aków jakby z kuaka
pokutnego kaznodziei. I sposzyo ich cakiem. Ju
nie oczy, a dusze mode kieruj si za goliardem.

Co widzc lekarz, czemprdzej zlekceway stara

si go przed nimi. „Chociae ty dysputacyi a r t i-

sta, widz, i od paryskich moe mistrzów, spró-

buj ja si jednak i z tob", — myli. Wic rzecze

z umysu niedbale:

„Gryzie ci, mistrzu, nadewszystko sumienia nk
za to wszystko, czego zazna przy skoczce. Tylko e
z nim do adnego udiaania w yciu nie dojdziesz,

ledwie pod klasztor si dowleczesz. Moja za troska,

lekarza, o ycie. Od ciebie ledwiem mier przep-

dzi, z grobu mi gadasz... Bacze: gdy ty si tu

z pani mierci na awie piecisz, na ulicy przed go-

spod zebrao si ju kilku z Acedyi dzi uleczonych.

Na ich czele murarz kocioów, a mistrz kamieni y-
wych, czeka tam z worem swych narzdzi. 1 ja tu,

lekarz, z wami. Zgoa, cay nasz ordo vagoruni
zbierze si do witu."

I, wmiast kuaka mniszych pokaja, rozwart

do wesela wystawi przed aki:

„Pójdziemy waganty za naszem przeznaczeniem

szuka corde jucundo, co w smutkach wci
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gubi osiadli! — Po za ycia radoci cóby to byo,

powiedzcie mi, towarzysze? Czegó to szuka po wie-

cie nasz ordo?... piewa nam tene goliard, gdy

mu zo bodaj gortsz krew czynio, — piewa nam

:

„In secta nostra scriptum est: —
PRO BATE O MNIA!" —

To znaczy: bierzcie w pier ochocz wszystko,

cokolwiek ycie niesie, dobro i zo spoem, — i na

wszystko si wacie lekkoci ciaa i ducha wolnego!

Owó i skrzydo zapau, które porwie za sob chma-

ry wszystkie z ycia ska, a pocignie za wami i ro-

zum rozumnych i roztropno roztropnych. Bo i do

onych ocialców roztropnoci, do doktorów a wni-

kaczy w wiata tajniki, zwraca si goliardowe sowo:
— nad wszystko, co z ksi^g wiedzie moecie, nad

Aristotelesy i Tomasze, dowiadczcie w^szystkiego,

wnikajcie we wszystko, na wszystko si wacie
zuchwaoci ducha wolnego!... Moe tak sycza nie-

gdy w Adamowy z drzewa wiadomoci zego i do-

brego? Moe my prawdziw^ie za i dobra s a c e r-

dotes ambulantes? Bo, acz waganty, my to

wszak budujemy osiadym ich kocioy ! by kociel-

nych wie okapy zaludnia naszych sumie przeraza-

mi ! A jeli na kajanie si przyjdzie, wonczas pie
nasza — z przedsieni — huraganem wdziera si do ko-

cioa i wstrzsa kolumnami naw wszystkich ! — z go-

liardów to wszak gli zerwa si ten wiata krzyk,

który wstrzsa kocioami: D i e s i r a e? !.."

Ni ten an mody rozchwiay si aków gowy
pod mocnym podmuchem ducha. Wobec czego le-
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karz, stary snad gracz na duszach, wzi z umysu
ton spokojniejszy:

„My to znosimy osiadym nowe moce zió i ka-

mieni, nowych wiar nauki, now g^db i opowieci
nowe: — ducha wici nieustanne, — a nadewszystko

(igrce, niemasz midzy wami poledniejszych!), na-

dewszystko — rybatow igr z smtem ycia!.. Gdy
osiadli murami grodów odgraniczaj si od wiata,

dymy, waganty, zawsze w wiaty nieznane: Chro-

nosowi chyba samemu naprzeciw... Moe nas wa-

ganctwa grzechy zasuenie kiedy w pieko strc;
ale to pewna, e tsknotom i deniom osiadych

tdy droga, i po naszych grobach, kdy my je tar-

gniemy za ycia!.."

Tu ju sza porwa aki.

„Doctor a d m i r a b i 1 i s!" — hukn z mo-
dych piersi.

1 rzuc si ku temu nauczycielowi, porw na

ramiona. Który z nich puhar czemprdzej napeni
i wetkn mu go w rk.

„Waganty ! wokity ! wszdybyy ! — bryzga winem
na te gowy mode, — tyle w nas o r d i n i s, tyle

sekty, co w tym kluczu órawi, podajcym na wyraj

ku wionie. Jeli ze wichry zmiotn nas w morze,

na te fale czasów, bijce wci i wci o brzegi

ycia, — to i wonczas jeszcze, i w tem tonieniu,

okrzykniemy si wiosnom zawoaniem naszem :
—

„Bacche!!.."

Dudni piwnica od wiwatów modziey; obalaj

si wszdy stoki i awy pod natokiem zapaów.
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Zwyciy lekarz w dysputacyi. Nad pstrym tu-

mem wagantów koysaa si siwa broda i czarny ko-

pak uczonego. A gdy go tak po izbie obnosz, star-

gn si w tym zamcie paszcz z jego ramion. Li-

nochód ujrzy z przeraeniem, e lekarz ma na grzbiecie

szaty — w znami kary kocielnej i ku przestrodze

przed pitnowaniem — ót at kacerstwa.



eszcze aki obnosz lekarza po izbie

gdy psy kuglców, zadrzemane gdzie

po ktach, zerw si nagle z pa
aw i mign na schody piwnic)

by tam dopiero wszcz w^ielce brz<

chotliwy gwat sfory caej. Po chwi

cichn tak nagle i gucho, e a

dziwnem wydao si^ to w gospodzi*

Oto znów s u progu, ale na ogc

nach przysiade. Tyem czogaj siq n

brzuchach ku panom swoim, aby — • im na ostrzet

me zawy z aoliwem wyciganiem bów.

Kopaniem i przeklestwami umierzaj kuglc

ten niepokój psów swoich, jakby urzeczonych wia
em ksiyca na dworze.

Nad pochylonemi znaga karkami wagantó^

wszystkich, w rdzawym blasku lampy oliwnej, w)

wietla si u proga przeogromna zbroica — wielkolud

chyba — wypeniajc sob rozwór wnijcia cay. Sroj

ceber hemu jego siga nad ebro poway, gdy on

karwasze naramienne z litej miedzi obkiem trzyma

mu ka ramiona, czynic go jakby odtym sierd
cie. Upiornego miecza jelce w krzy dziery prawic
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pancerna, gdy z lewa osania go niemal po szyj pa-

wq czarna w srebrne wieki.

Goliardowi chyba po raz trzeci uderzyo do

gowy wypite dzi wino, gdy porwie si oto z awy,

kilka kroków postpi i zatoczy si nagle w ty, a
póki si o stó w drugim kocu izby nie opar.

„Wszelki duch Pana Boga chwali!.." — krzyknie

z doni przy oczach.

Obskocz go onglerzy i poczn rozpytywa go-

rczkowo, czy tego rycerza spotka ju by gdzie

yf grodzie: — dziwne bo suchy kryy pod wie-

czór midzy ludmi, jakby bkali si dzi po miecie

przez nikogo nie poznani...

„Na ulicy zotników i patnerzy, — odpowie im

wreszcie gucho. — Przypomnijcie, panowie, jakem

was zaklin^, bymy tam poszli."

„Po co?"

„wiat tam wykuwaj wyszej piknoci i mocy.**

„Wic co z tego?" — achn si niecierpliwie.

„Oczyma bodaj odnow^iby nam w sobie on

gód... Bez tego czeme nasza dola wagancka, —
mówiem... A skoromy nie poszli, przyszo do nas

sam o."

„Co?!" — zaszepcz w popochu.

„A ono to."

„Niby jakie: zo?!"

„O zu lekarz tu wiele opowiada. Za z wy-

mow sumienie nastpuje nieme... Nie czecze ciao

w tej zbroi siedzi."

„Ee!" — przera si ogromnie mimo nieufnoci.
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„Pojrzyjcie: jeste w ludziach dzisiejszych taka

moc i sia? Wyszego to wiata nawiedza nas w-
drownik."

Zasapi gromadnie.

„Pouczaj mdre ydy, — przypomina jeden

z nich z otrzsem zalknienia, — e nie zgadniesz

nigdy, jakie sowo nasze i kiedy zici si moe nagle

w yciu. Który to prawi dzi w piekarni o..?"

„Pozdrowienie wolnym!" — zadudni nagle, jak

ze studni, z pod zawartej przybicy onej zbroi u proga.

Nie przywykli waganty do tak szanownych po-

zdrowie. Pokoni si po raz wtóry gboko.
„Cze ci, panie!"

aki poskocz oporzdza dla niego stó w wy-

sokiej nyy pod oknem. Ten rkawem, ten czap,
czyszcz aw, na której zasi mia go tak zna-

mienity. On tymczasem ruszy byo od proga z po-

chrzstem zbroi i jakby przystkiem pod dwiganym
jej ciarem. Za t kolumn ze spiu teraz dopiero

ukaza si rycerz drugi. Ten zda si jak to rebi
przy klaczy cikiej, — a poskoczny prawie w git-

koci swej kolczugi czarnej pod purpurowym pasz-

czem... „Lancelotowej zbroi barwy!" — przypomi-

naj onglerzy atrybuty bohaterów swoich.

Zatrzeszczaa awa pod tamtym wielkim. Utru-

dzon snad jest wielce, bo niebawem sania si oto

i pokada na niej, wsparty gow o kuak pancerny.

1 widz onglerzy: —
... przybicy cie omracza go a po piersi; ni-

czem dziób ponury sterczy nanonik hemu; broda
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nurza si w uskowej naszyjnicy; wpodu spoczywa

miecz srogi. Zbody si nogi, shaczyy ostrogami stóp

dugich. Zaspi si, skobuzia cay w zamyleniu.

Ulga si kolcza zbroja w gibko osmtnionego ciaa;

sania si gowa w szoomie cika: — taka w nim

caym zaduma nad czecz dol, taka frasobliwo

zamierzonego czynu...

I otwieray si onglerom oczy i gby, w zdu-

mieniu nad niesamowit moc bohaterów^ — opowia-

danych. Iszcz si snad w yciu osobliwym czarem.

Drugi rycerz tymczasem tyem przysiad si do

stou, rozkrzyowa poza sob ramiona, szeroko roz-

wia poy purpurowego paszcza. I tak si wagan-

tom przyglda, jakby kadego z kolei na wag tu

kad i siy jego oblicza. „Chopy na schwa!" —
zwraca si do towarzysza swego.

I rzuci nagle na izb gromko i weselnie, jakby

ich wszystkich do taca tu prosi:

„Pójdziecie, chopcy, bi si — za przewodem

naszym? "

r osiaa si w izbie cisza duga i uparta.

Rumor nagy rozlega si ród niej na schodach.

Kto zstpujcy potkn si tam w ciemnociach

i stoczy o kilka stopni z pomrukiem przeklestw. —
Na skrcie ukazuje si fartuch skórzany, broda po

pas i ognista gba patnerza.
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„Hop!" — czkno siq w nim zuchowato, gdy,

caem ciaem uderzywszy o mur, nie poplta tym ra-

zem kroków. „Uch !

" — stukn z rezonem, obijajc

si brzuchem o drug cian, — „Jeli ja w caoci

znios bebechy do tej jamy... Pódziesz !.." — kopie

na wsze strony i opdza si psom. — „Pewnie dno

tego pieka niedalekie, skoro ju Cerberusy opadaj...

Beczka, widz, e sam Bacchus mógby si na ni
okrakiem... Jestem na dnie otchani!"

„Witajcie, wokitowie!" — pozdrawia wagantów,

niby wojowników jakich pemi.
A e ledwie pomrukiem odpowiedzieli jemu,

wic zwraca si czemprdzej do rycerzy:

„Nie kwapi si, widz, do boju?.. Osmtnieli

co bardzo. A jednak, jak-em to wam rzek, pano-

wie, przydatniejszych ochotników nie znajdziecie tu

u nas w grodzie. Najlepszy do rozruchu na uli-

cach hoysz kady, który bardzo nie lubi adu

w miecie."

„Pie?" — przerwie mu cierpko lekarz z kta.

Stropi si zrazu patnerz. Po chwili, gaszczc

z godnoci brod po pas:

„A ty nie pie, lekarzu? Bibit rudus, bi-

bit magus; bibit constans, bibit vagus,

—

jak piewa goliard."

„e ty nie constans, naprzykad, po gbie

ognistej wida."

„Nie kami ludziom twarz, jak magowie."

„To- si chwali."
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„A przedsiq, wokitowie, bi si^ dzi bdziecie! —
powtórzy swoje z uporem. — Bycie tylko pomog^li tym

panom przebi si za mury..."

„A jake! a jake!" — \vyraa ju teraz ur-
gliwe co do siebie powtpiewanie rybat niejeden,

by porwa z pod pieca narzdzie swej igry — i da-

leje w nogi! Ju ich wyprzedzaj na schodach z ra-

dosnem szczekaniem wawe psy kuglców.

„Daremnie to! — zatrzymuje ich patnerz. —
Ju dawno zamknito bramy, a zbirów nasadzono na

wszystkich ulicach... A za kimkolwiek w grodzie zbi-

ry podszczuj, za wami wszak oni najgorliwiej zaw-

sze pogoni. Kady z was mierdzi im wolnoci
i tym zalotem rozbestwia."

„Prawda to jest!" — przytakuj smtnie.

„Za z t nowin najpilniejsz wanie do was

przychodz: — na miecie dom si jaki zapali!

A wiecie, jaka std dla was wróba', gdy poar gdzie

wyniknie, czasu waszej obecnoci?.. Wagant w gro-

dzie, czem djabe w klasztorze: wszystkiemu zawsze

winien. Na kimkolwiek w spoecznoci ludzkiej si

miele, na igrcach zawsze si wszystko skupia."

„I to jest prawd."
„A niech was te rajce i awniki na swe sdy

dostan! Niech si zaczn oblicza z wami za swa-

wole dzisiejsze, za swe onki i córy! Niech poczn
dosdza akuratnie, wedle prawa ksig, co po innych

grodach le osdzone byo !.. Jakbym widzia niejed-

nego aka i klerka eb ogolony do krwawej skóry,

te aty kacerstwa przeniesione z niejednej szaty na

14
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czoo elazem czerwonem... A e w dzie waszego

pobytu to i owo zwyko gin z kramów i po pie-

karniach..."

„Bodziesz wiadczy moe?!" — doskoczy do

niego z nagym impetem który z rybatów.

„Boe zachowaj ! Dla mnie : niech ci wszystko

suy."
„Zarobione sztuk!"

„Tee!.. tak, czy inn sztuk... Naprzykad, ta

szkatua franciszkaskiego kwestarza : owo na waszym

stole? Zna j przecie miasto cae. Albo owa ksiga

pod cian — srebrem okuta?.. Ju biegay mnichy

na ratusz, e opatowi benedyktynów zgina ksiga

kosztowna..."

„Taczya u benedyktynów?!" — wrzanie w tej

chwili goliard jakby ze snu nagle ocknity.

A si patnerz zdziwi, na kogo gniew ten.

I obziera si na wsze strony po izbie. — „Niemasz

jej tu przecie," — uspokaja tymczasem goliarda któ-

ry z aków.
Inny znów przyglda si smtnie jakowym ci-

emkom i poczoszkom niewiecim dobytym z za-

nadrza. Skoczek bachowy od strojnej pani na rynku

zarobi, ak w koci wygra, — ale nie uwierz temu

na sdach. Powiedz, e od jakiej radczyni za lu-

bo przy studni dosta i — e ak — owicz
na goo.

„Masz!" — obdarza tern wszystkiem dziewk

u beczki.

„Szukaj gupszej."
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„Bo za malutkie to na stpory twoje: tak ga-

daj !" — obrazi si ak cakiem.

I
I odrzuca to wszystko gdzie w kt, pod aw.

yako opróniaj si w ten sposób sakwy niejedne

z rzeczy niebezpiecznych, — jak uwaaj w tej cliwili

waganty.

Baczy lekarz na ten ich gorczkowy niepokój

;

kiwa gow nad patnerzem

:

„Oj, te kowale! duchy rozruchu w kadem mie-

cie najgorsze... Moeby nam jednak powiedzia,

jaka to sprawa jest, "a któr gardujesz?"

„Jakto, nie wiecie?! — zdumia si, rozkadajc

ramiona, -r- Gdy cae miasto o idcym rozruchu ju
pogaduje? I e wy wanie tej nocy rozpocz go

macie?"

„adny kwiat!.. Pokumaje si tu z waganta-

mi i pij potem to piwo, jakie fama dla nich nawarzy.

Owo, gdzie si koczy wolno wasza, igrce! Kady
z was jest conajmniej przez pó takim, jakim go chce

widzie fama i ciekawo ludzka."

„Stawasz si w kocu takim," — przytwierdzi

cierpko gadkarz z twarz go i spron.
„Nie poradzicie, chopcy, i tym razem przeciw

famie i oszczekiwaniom publiki ! Teraz gotówem wie-

rzy z patnerzem, e, radzi, nieradzi, bi si dzi b-
dziecie, — nie w^iedzc nawet dobrze, skd i co zacz s
ci panowie. I dokd was powiod... A mistrze to

nielada w zamcaniu rebelii: bo gdy zuchom poród
was ,wolnoci' pochlebili od proga, mom midzy
wami, widz, ogie rozpalaj choncy, by reszcie

14*
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ptle desperacyi zarzuci na szyje. Tak si zawsze

rozruchy wszczyna."

Wejrzeniem dzików w ostpie wyzieraj teraz

wag-anty ku obu rycerzom. Pochwyci dziewka te ich

spojrzenia i, ujwszy si pod boki,- natrzsa si nad

nimi zdaleka.

„Oj, durne wy, durne!.. Po tern wszystkiem,

co dzi na miecie byo, nie odgadn odrazu, co za

jedni s ci panowie!"

onglerzy, a za nimi goliard, doskocz do niej

czemprdzej, zdaleka ju rozpytujc niecierpliwemi

gestami. A lekarz wydziwia za nimi, jak to kobieta

kade pismo zawczas nosem zwszy, gdy nasza natu-

ra mska wszystko dopiero wyrozumie musi gow,
domaa ap. A najbardziej niewczesne w ycia

kadej sprawie s, wiadomo, igrce sztuk wszystkich.

„Bój si Boga, kobieto, — woa ku niej, —
zrób tu co, zarzd jako, bo..."

„Ju ja tu z nimi..! Siada!" — przytupnie, od-

pdzajc ich od siebie.

Obsiada posusznie awy.

„Wina dam."

„Dawaj," — nie uraduj si tym razem, lecz

westchn.

A e, mleczna w przyszoci baba, dziewk bya

tymczasem, wic bodaj beczki mlekiem pokarmi „to-

to," — jak z urgliwym wobec lekarza gestem obzy-

wa rybaty. A jednak przed rycerzami dybicymi na

tych chopców zdrowie i ycie zastawia jakby sob
„to - to" : — pod boki wci ujta, odyma si jak
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ta kwoka. I rada, bardzo rada widzi, jak jeden za

drugim maczaj g^by, cign wisko.

„Dobra kobieta!" — sam patnerz przyzna to

musia.

Nie ochoczo jednak pij tym razem waganty.

Z doni u czoa siedz oto nad kuflami markotni

bardzo — w tej trosce o si.

Tylko ten wanie ród nich, którego dziewka

najbardziej uchroniby chciaa, — ledwie wargi uma-

cza, ju rozochoci serce, smtkom przekorne.

„Na to bo nam przyszo! — wzdycha niby —
za sawione bohatery samemu szyj da!.."

I — nie wiedzie, jak i którdy — przemkn
si oto glarz do r)'cerza u stou. Ujwszy w palce

to giezo swe brunatne na piersiach, pyta:

„My- to, panie, mamy i na boje? My?!" —
piszczy cienko.

„Ze mn!" — poklepie go rycerz po ramieniu.

„Ze mn!" — doda mu po raz wtóry otuchy, a
pod uderzeniem tej stalowej apy przykucn skrzat

wty i przysiad cakiem u pancernej stopy rycerza.

Syczc, rozciera uraone rami.

„Jue mnie, panie, zachci i skrzepi cakiem.

Jeszcze tylko ten or swój czemprdzej naostrzy

ka (podsuwa mu pod oczy smyczek), tarcz (poka-

zuje mu skrzypki), ku lepszej osonie swej osoby, na

spie przekuj... Tylko hemu, hemu brak mi tym-

czasem!"

I, poskoczywszy midzy kamraty, zerwa któremu
zkuglców kaptur dzwonkowy, byw niego si przystroi.



- 214 -

„Miejcie, panowie, bodaj wesoka prawego, na

to zakrólowanie wasze ród igrców."

A powróciwszy ku nim, przerazi si jakby nagle

spiowym ogromem jego towarzysza na awie. Tern

wawiej przysiada za chwil tu pod jego nogami,

które tak nieruchomie zbody si, shaczyy w zadumie

postaci caej. I wspiera czerwony kaptur dzwonko-

wy o stal pancern tych stóp dugich, — a przyka-

da si zarazem do gli.

„Bo tak te i króle, — powiada, — tern okrze-

pej na tronach siedz, im gorliwiej plta si u ich

nóg chwalca z gl, by kady widzia: — czem jest

igra przed frasobliwoci czynu."

Lecz patnerz pochyla si oto nad tym wielko-

ludem na awie, jakby z trosk.

„Przylego si co na dugo? H?.. Chociae,

panie, chop duy, uprzedzaem ci jednak, e nad

dzisiejsze to moce czecze dwiganie zbroi takiej.

Ale si upar!"

Pocz si przerzuca na boki olbrzym nierucha-

wy, chrobota zbroj, o mury, szczka jej elazem.

Wic towarzysz jego wraz z patnerzem podejmuj

go pod pachy, glarz w wesokowej czapie spycha

mozolnie stopy jego z awy. Postawili go wreszcie

na ziemi okrakiem szerokim.
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„Tu ci si, panie, elazo nakolenicy w ciao za-

amuje nad ydk. Nie dziw, e si rusza nie mo-

esz. Boli?"

„Broczy, — zauwaa towarzysz jego. — I tu,

pod pach. Pod naszyjnic, na piersi, drugiego by
schowa; za na grzbiecie sice chyba w^ygniataj si^,

widz, guzami srogiemi."

„Dobi-y z ciebie krawiec!" — natrzsa si nad

patnerzem kuka dz^vonkowa.

„Nie na niego- przecie krojono... (Gdzie ten, na

którego miar rzecz pomylana bya!)... Ale to

wszystko wnet si tu poprawi i uadzi jak trzeba."

1, odchylajc fartuch skórzany, dobywa z wora

na brzuchu moty, cgi, widry, oraz innych narzdzi

garcie cae. „Trzymaj!" — w^t^ka to wszystko g-
larzowi w ramiona, czynic go sobie czeladnikiem

na podrczu. — Ima si pracy: rozcina piercienne

sploty zbroi, wielkie kaway kolczugi tu wyjmuje,

ówdzie znów za aty wstawia: u nakolanka odgina

blach elazny, nitom obcgami by ucina. Tu rzecz

ca na ciepo poprawi zamierza: popdza oto przy-

godnego czeladnika, by na ulach komina zagrza

mu klubki jakowe, — a dziewk wprzódy o miech

poprosi.

Ten ledwie zazberka dzwonkami po izbie, a ju
klcza oto pod dymnikiem. A, e glarz, wic
i z miecha nawet rytmiczne wraz w^isty dobywa.

1 chwali sobie t robot:

„Modziecza bardzo jest twoja sztuka, kowalu!

—

e w niecierpliwej gorcoci, na sam zapa jeszcze
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dmuchajc, rzecz swoj czyni. A i ywioy dla si

popdza: wiatrom d, ogniowi bucha kae! I ni-

czego siq nie boi. Obraz pieka z kunicy czyni;

djabu bodaj dzieo swe zleci, gdy mu si w czci
jakowej twardzi pod rk, niedo prdko ugina

MT uformowanie ksztatne... A e kada rzecz zdzia-

ana ma w sobie tyle ducha i mocy, ile ich robotnik

z duszy swej udzieli, — hej, zakln si chyba one

i w t zbroic — zapau czarnoksistwem ! Hej, k-
dy ta zbroja rycerza nie poniesie! jakich czynów

ramieniem jego nie dokona! jakich zamierze szalo-

nych mu nie zici!... Ju, mistrzu, twa ,dusza' w ogniu

spona caa."

„Dawaj! A chyej, nili djabe dusz."

„Ju!" — ni to z pomieniem w cgach, ledwie

brzknwszy dzwonkami w poskoku, przypad do
czeladnik wawy.

1 drugi mot wraz otrzymuje na podtrzymanie

za kowado. Na nity skuj teraz pana, na krzep,

na moc, na sierdzisto ham! Ni to przeczuciem

surmy bojowej zagray wartkie motów koaty, — a
glarz rozkoysa ucho rytmami muzyki motowej.

1 nie wytrzyma piewak: rzuci pie w t
gdb elaza:

Temu, — temu panowanie,
Kto za tysic — jeden stanie!...

Dziwna jest moc igrcowego daru, która za p>e-

nym gosem piersi i dusz sw wraz le, czucia ludz-

kie wie, by razem z niemi zawibrowa — w wiel-
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kiej ciszy zasuchania... „Igrzec: piewak prawy!"—
odczu to patnerz w gby nagem rozchyleniu i opu-

szczeniu mota; odczuli dumy byskiem waganty wszyst-

kie: „Znaj kamrata!"

Odczu to nawet i rycerz przy stole, bo oto

w paszcz si zatula, w tem zaaknieniu nagem u wy-

trysej krynicy tonów. — Opamita si jednak god-

noci i rzek urgliwie:

.Zachowaj sw chwalb dla tych, którzy id
upi kupców, grody i ziemie. Dla nich to stroj si

najskwapliwiej wasze garda, gle i lutnie."

„Uu, skpiec!" — wzdrygna si pod nim ku-

ka dzwonkowa.

A patnerz szydzi jeszcze z niego, e krótki jest

pieni czar, kowalstwo zasi solidniejsze, — wic
niech si ima z powrotem mota. Oto pan, którego

skuwaj, nawet gowy pochyli nie raczy, by go

ujrze u stóp swoich.

„Biada wam, Muzy wszystkie, prócz kowal-

skiej!"

Jako pitrzya si nad nimi wyniole ta zbroica

wielka, kami nai-amiennych karwaszów jak gdyby
na wszystko wzgardliwie odta. Oni za w zatru-

dnieniu koo tej stopy pancernej i srogiej goleni w e-
lezie, ledwie do nakolenicy tej zbroi gowami siga-

j: ^— i mistrz z siw brod po pas, i czeladnik jego

w dzwonkowym kapturze wesoka. 1 gwarz przy

robocie:

„Chybie pieni. Nie dzierstwa dla si szukaj
panowie tacy."
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„Wiem : a w a n t i u r y.

"

„Gupi, banie! Wonczas to oni zbroja nasi
kad, gdy na wiecie nazbyt siq ju rozzuchwalio to

taaajstwo wszystkie, które gnbi ycie i niy natur

czecz. I na to wyruszaj w wiaty rycerze bdni,

aby si to wszystko dawniejsze, arcywspaniae, oraz

to przysze, duchem czeczym wolne : zgoa, to, o czem

wieszcz Muzy w obiecankach cigych, — aby si

to wszystko wreszcie znalazo i nastao midzy lud-

mi!.. I star si na ten koniec smutek z oblicza zie-

mi!"—koczy z szerokim rozmachem ramienia i mota.

Lecz w teje chwili peza musi na klczkach,

gdy nagle poruszya si w zniecierpliwieniu ta noga

skuwana. A pezajc tak za ni, wci jeszcze co
koo niej poprawia, przyklepuje, koacze. Wreszcie

powstaje z klczek.

„Jue, panie, narzdzony cakiem i ku wszyst-

kiemu gotów."

A krzyujc ramiona na fartuchu, przyglda si

z tryumfem dzieu s^vemu :

„Zdziaaem harnasz, o jakim zaledwie nio si

onglerom. Ale czem pieni, czem romanse, czem

Muzy obiecanki pon! Owó rzecz w tpiu nama-

calnym jawnie przed tob stoi. Popatrz, dotknij ka-

dy!.. Przydatno? Bdziesz tedy widzia i przydat-

no, kapcanie niejeden, chocia nie na miar twoich

to piersi i goleni giunych... Moje bo mieszczany

tylko przedrwiny mieli dla mnie przed kunic mojg^

jak to u nich zawsze, gdy rzecz si zaraz zyskiem nie

p>aci. A ja koem tu midzy nimi tkwicy, od nich
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to oczekiwaem, gupi, zachty w rzemiole mojem,

ich pochway na ratuszu. Pochwalili mnie, jako ja

ich teraz chwal: cielce i bycy tuci!... Nie dziw si

tedy, panie, e za to twoje rozmiowanie w dziele

mojem na pó darmo odstpiem ci je, — gdy familia

I
twa taka skpa. A jeszcze ci z wdzicznoci i woj-

sko sposobi na to przebicie si z grodu :
— buntuj

naród wokitów."

I znowu doskoczy do zbroi, tym razem ju tyl-

ko o zalotno jej dbay, bo ten pektora pod naszyj-

nic poprawia na piersiach, by rzuca jak trzeba by-

ski zwierciadlane. A go rycerz odepchn od siebie,

w tem snad zniecierpliwieniu, e naby wszak rzecz

i zapaci za ni; wic niech si patnerz odczepi wre-

szcie od dziea swego!

Z uraz aduje mistrz swe narzdzia do wora

na brzuchu. 1 ju tylko do si mówi raczy, mruczy

w brod swoj:
„Tego nie chc zrozumie ludzie, e mona ko-

cha rzemioso swoje. 1 e ono kochanie — i bez

kobiecych piersi — tak w czeku nieraz rozpali,

e nie poskpisz dzieu swemu i najlepszych lat ycia...

Gdzie wtedy myl o czyim poytku zostaje?!.. Na
jaki poytek spalasz si ten i o>Ary przy cyckach o-
ninych? Owo ja si pal do innej pani."

„Daremnie! — machn na rk czeladnik we-

sokowy, który nie powsta jeszcze z ziemi. — Ca-
kiem ta pani nie asa twych pieszczot kowalskich.

I ju widz, jak ci zdradzi ze mn, — chociaiem ja

igrzec nie duy i krótkie s piosenki moje."
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„Krótkie jest te i nie due ukontentowanie

twoje, — nawet przy kobietach, mylq."

A on, zerwawszy siq na nogi, staje w koguta

postawie. Ze za wyej nie sign, zatarga tylko

oburcz koniec tej brody wielkiej na fartuchu:

„Czemu, kowalu, chcesz nam omierzi wszystk

lubo ycia? A wiqc i te cyc... tfu, jak gburnie

powiadasz! — te piersitka lube? Czemu wszystkie

serca maj by tak odte, jak twa broda na brzuchu?

Takie zawzite na si ku najsmutniejszej jakby

doli — w czynieniu rzeczy ogromniastych i dugich

na y^vot cay?"
„A czemu kocioy stay si takie przeogromne,

e nie starczyo ku ich ukoczeniu dwóch pokole?..

Sam-e ja daem poow ywota mego, — wier-
wiecze nieomal, — dwierzom kocielnym, na których

zdziaaem ze spiu wszystkie klski rodzaju czecze-

go, od wygnania z raju poczwszy, a zakoczyem —
ku pasyi kanonika — ostatni nadziej rodzaju cze-

czego — wedle zamyle moich. Pójd kiedy, po-

patrz uwanie... Dzi ju tylko kowalstwo a patner-

stwo pozostao mi: nie trzeba innej pracy mojej gro-

dowi memu."

Osmtnia na chwil; by, targajc brod, podj
znowu w pomrukach:

„Pokolenia dwa!.. A poytek jaki?! — grodzia-

nom, panom i Bogu bodaj samemu?.. Nie obraziby

si pan Bóg na kocioy prdsze i lichsze. Tylko czek

kady przy nich nazwyczaiby si coraz mniej wyma-

ga od siebie, od ludzi, — a na ten koniec i od su-
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|ienia swego, — wyczekiwa za to najwicej : wa-
od owych piersitek lubych... A ratusze mogly-

wtedy chwali i wychwala bez koca wszelk

jBerno powszedniego czynienia. „atwo, rychle,

tywnie i lubo!" — takiem s\ stawa zawoanie

^eszczan grodu mego w pow^szechnem zydzeniu

isz.

Hardo podrzuci gow brodat. 1 wskazujc

na obu rycerzy w nyy okiennej, powiada dalej:

„Przeciwi s\ temu spornie ju tylko to rycer-

stwo boe — ramienia, ducha i wiary razem, — które

jest znowu na wymiechach u swoich tam kamra-

tów: rycerzy od pysznych paszczów i bohaterskiego

rozboju... Gdziekolwiek te wielkie dzi kocioy bu-

dowa poczto, w onym grodzie, pojawiali si pewnie

wprzódy tacy dwaj. Przybywali z za murów, nie

wiada skd, niczem on tuacz odwieczny, klsk grodz-

kich zwiastun, — Kartafilus: wiecznie ywy wia-
dek Mki Paskiej... Przejechali ulicami takiego gro-

du cicho, na podwieczerz, ku zamyleniu ludzi nad

tem : czy nie daremnie to w^szystko na Kalwóryi byo,

skoro tak liche wci w deniach swoich s dusze

czecze? A tem ci bardziej Golgot przypomn su-

mieniom, e onego to wszak skarbu Józefa z Aryma-
tei, onej to czary z pod krzya szukaj wci rycerze

bdni!... Min gród w ciszy. 1 pozostawi po sobie

nieukoju moce jakowe, ni to ocknienie, ni to ramion

prenie si wszerz, wzwy... Spójrz na tum w gro-

dzie naszym : one to moce zbudoway i koció sam.

Popatrz. Pier ci si twoja przed jego piersi, hej

!
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na jaki oddech poszerza; gdy smuko ywych ki

mieni u wrót uwysmukla wrcz i ciebie samego, ciaa

twego czuciem: — podnosi czeka 1 — A za gobiem
biaym, który furkn od podmurza, pacierz to twój

chyba dopada tych postaci witych na wyach spit-

rzenia, a póki nie wzici na wieycy storcz, pod

niebem ostatni:.. „Boe, który nas stworzy na

wzór i podobiestwo Twoje, — Synu, który roz-

tskni serce nasze ku niedocigoci Twego, —
Duchu, który nas opomieni deniem ku Tobie,

—

nie dozwólcie! nie dozwólcie, by si niya natura

czecza w nikczemnoci celów powszednich!"...

W doniach obu ukrya si nagle i owa twarz

pod dzwonkowym kapturem: zaduma, przycich i we-

sokowy czeladnik patnerza. Za chwil cignie go

jednak za fartuch ku awie, usadza. Sam za, pod-

winwszy pod si nogi, przycupn pod brod jego,

wspar gow na okciu:

„Mów dalej, — prosi, — skoro ju przyszo

gdcowi terminowa u ciebie, kowalu."

„Co wicej mam powiedzie, chopcze?.."

Tymczasem linochód, który baczy snad z po-

blia na to wszystko, o czem tu mówiono, podchodzi

oto ku nim i — melancholik — zaamuje wraz

rce :

„Nagcio bo si dzi heterodoksyil jakby

wiatu samemu na koniec szo... Tamten ,zem' chcieu

ludzi zbawia, e ,dobro* nie dosine, ten — niezna-

lezionego majaka szukaniem!.. (Niedarmo i was, ko-

wale, o kacerstwo wszdy pomawiaj). — Naczynili
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bo sobie dzi bawanów ! Ten ze swoim a na dwie-

rze kocioa wtargn... Wytropi i was dominika-

ny, — poczekajcie tylko!"

Nie pieszy si patnerz z odpowiedzi, acz ra-

mi ju w jego stron wyciga i te dwa palce na

uwag w^ystawia:

„Z onglerami si wóczysz, — rzecze wreszcie,

—

wic znasz pewnie opowieci o Renardzie? Wiesz,

kim jest on lisiur, wilczycy wysannik, który gdzie

wilk nic nie zdoa, — lisem trzebi wszystko uskrzy-

dlone?.. Otó, ród przygód tych bani wszelakich,

opowiada si tam i o tem :
— jak to ze szponów

lisa wyratowa órawia rumak szlachetny. I przez

grzskie bagna przeniós rannego ptaka na ld no-

wy. — Wiesz kogo oznacza ten rumak? czem jest

bagno ono? kim óraw? Wiesz, kim jest wilczyca?...**

Oburcz przysaniajc sobie uszy, oddala si od

nich czemprdzej linochód, mruczc, e nie ciekaw

tych blunierstw plugawych, zatajonych, dla kacerzy

w opowieciach tamtych ! — e dzi i onglerzy nie

wa si ich wygasza po piekarniach.

„Bo po piekarniach wyciga ju tylko dugie

uszy pochutliwa ciekawo kobiet!" — odwarkn
za nim patnerz.

A e go za fartuch niecierpliwie pocignito,

wic zwróci si do rybata u nóg swoich:

„Rumak on, — nie przypomn jakiem imieniem

zwie si w bani, — oznacza wanie: ono rycerstwo

boe, które rodzajowi czeczemu ratuje órawia przez

trzsawiska. Za óraw..."
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Przerwa sobie zamyleniem nagfem. Pogi
s\ kark stary na awie, niej kolan zwisa broda

jesienna.

„Co wicej rzec ci mam, chopcze? Gdzie si

tacy dwaj (wskaza znów ramieniem rycerzy obu)

przez lat dziesitki nie pokazuj wcale, tam... mija

niejednemu w goryczach wiosen szereg, w cierpko-

ciach mija i modoci lato, — gdy po grodach roz-

lewaj si tymczasem trzsawiska istne: — „atwo,
rychle, zaywnie i lubo..." Tam one serca, jak po-

wiadasz, odte, re Acedia ,na zimno', niczem rdza

elazo, by najkrzepsze w sobie... Które ocali ju to

jedno tylko moe: — rzucenie w ogie!"

Tu zerwa si nagle z awy.

„Nie wierzysz mej doli, — pytaj goliarda!"

„Cho on ze mn pi dzi nie chcia," — p>^-
pomnia w niespodzianym zwrocie t uraz do nie-

go. — „Wina!.." — ryknie nagle na izb ca.

Moe uprzytomni sobie w tej chwili swe opu-

szczenie w tem miecie, gdzie — za towarzystwo cze-

cze, za kamractwo, drub i mio sam — od lat tylu

dzban jeno wystarcza musia.

Przygarnia oburcz do fartucha b?fod wielk;

by zajrze ca gb w dzban próny na stole.

„Wina!" — huknie po raz drugi.

Ale dziewka nie chce usuy panom od tamte-

go stou za to ich nastawanie na rybatów ycie

i zdrowie.
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„Mm!.." — odyma si i hardzi przy beczce, pod

boki ujmuje na opór.

INawet waganty przysuchiway si uwanie
wszystkiemu, o czem tu mówiono. I zaduma ich

obja nad wypitemi czarkami. Próno ich lekarz

tak wychwala i sawi, nad spoeczno ludzk wy-

nosi. Nie jeste, prawdziwie, nawet to najlepsze, co

2 siebie ludziom da mog, — atwe, ryche i krótkie,

by ten pomie konopny, który mao co zawieci,

a nikogo nie ogrzeje.

I pogaduj oto midzy sob o tych aplauzach

na rynku, po których tak prdko zbieraj ju tylko

urgi w wejrzeniach ciekawych. Pyta goliarda

o te zmrugiwania si mieszczan przy spotkaniu poety,

o te ich wymiechy i wzgardliwoci pod rzs, któremi

obluzga kadej chwili gotowi dufno w klerku mnie-

man, — choby goliard zatula si by pod kaptu-

rem w samej Muzy cisz i zadumy. onglerom, wia-

domo, nie brak przymizgów pa grodzkich, które

nawet przed mów wasnych niechci jako tako ich

zastawi. Ale innych kamratów ciga ju jawnie

zo i zohydzanie przed ludmi. — Zasi to pitno
urgliwoci spoecznej wszyscy ju towarzysze spoem
cierpie musz na sobie — w tem wystawaniu po
przedsieniach kocielnych w ebraków kompanii, po
cnych aniach, kdy ich w pitki jedynie z ydami
ju tylko wpuszczaj. A niech która z ich kobiet, —

15
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przypominaj wreszcie, — w kapelusz przystroi

zechce na miasto, za kurw j okrzykn i zapisz n,

ratuszu.

Dziewka tak si zasuchaa w te igrców ale

i utyski, e si midzy nich do stou przysiada i na

kadego, kto tylko zagada, przenosi oczy zdziwione; —
a sapie za wszystkich, którzy milcz.

To kobiety wspóczujce zasuchanie budzi, jak

to zwykle, ambit ród ludzi. I przerzuca go zarazem na

rzeczy najblisze. Paci chc dziewce i za jej po-

czstunek, o darmochy nie stoj, — ju nawet do

sakiew dumnie sigaj... Zycie czecze wogóle mao
warta, za ich dola wagancka jest ju cakiem psia!..

Koniec koców, paci chc. Ale dziewka tylko za-

macha goemi ramionami: ostatnia krua z dobrawoli

bya: niech im wszystkim na zdrowie pójdzie. „Bo

co?! niewolno?" — P>'ta z ambitem i ona. „Pewnie,

e wolno." Wic dadz pokój.

acy tylko nie pochwalaj tej ugody. Modsze
bo serca uporczywsze w wdzicznoci, osobliwie za

troch kobiecego serca w ualeniu si nad ich dol.

A e od mnichów i klerków nauczyli si acy za dar)

doczesne paci dobrem duchowem, wic który z nich

wiersz na dziewczyn zdziaa. A pochwalony przez

kamratów, ustawia si przed ni i wygasza jej ten

wiersz ustami i doni:
Ave f o r m o s i s s i m a gemma preciosa!
Blanciflor et Helena! Venus generosal..

Dziewka, nie owiecona wcale, nie stoi o chwalb,

wic przy pierwszych zaraz sowach poklepie aka
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dobrotliwie po g^bie. Zak zmiesza si, zmyli oracy

i, by podzika kobiecie zawiadczon bya, cmokn
dziewk w ap. Przeraona tem respektowaniem,

sponie za piwoni. (Wystarczyoby akowi poklepa

j wzamian gdzie niej). Lecz to jakby wzem ostat-

nim zwizao j z wagantami. Rozkada si oto na

stole goych ramion splotem, pcha si w niego twa-

rz i piersi, i wybucha paczem tak rzewnym, e
ciszyo si nagle w izbie.

„Wszystko na was w yciu nastaje!... Moje wy
chopcy, poniewierane przez ludzi!.. A przecie wy-

czekuj was ludzie po grodach jak tej rosy niebie-

skiej. Bo wiata w^y przecie rosa, grodów^ ucieszy-

ciele ! Moiciew^y !.
.

"

1 szlocha ju hucznie na waganck gospod
ca: opakuje dol igrców sztuk wszystkich. —

Wagantom chyba tkliwie uczynio si w tej

chwili, bo ten i o\vy pogwizduje sobie na rezon,

stroszy wsa. Moe i z tego powodu, e nieco serca

kobiecego poczu na sobie kady z nich ; a wtedy
pyszni si zwyka natura mska.

Tymczasem okno gospody dziwnie nawietla
si poczyna po nocy gbokiej. Zda si mrzej te

szyby w oowiu jak o wicie: zrazu bawem, na poy
zielonem janieniem barw wasnych; zanim coraz to

wyraniejszym blaskiem uny nie rozponie pod oknem
i nya caa. Co jak chmury przegania za szybami, a po
cianach piwnicy pomykaj co chwila cienie zwiewne.

„Gore!" — wrzanie dziewka, przerywajc nagle

swe zawodzenia.

15*
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I zerwawszy si z a\Ary, egna si kilkakrotnie,

jakby na ulg, e poar to nie w gospodzie, a da-

leko na miecie.

Rozchwiay si rybaty na awach w poszeptach

gwatownych: — prawd zatem patnerz powiada.

A prawda jego wiksza moe, nili mniema: srogi bo

ogie bucha tam w grodzie, skoro a tu, po ciem-

nych cianach piwnicy, przewiewa poczynaj czer-

wone cienie grozy, — gdy z ciszy ulic dolatuj gosy

rogów na trwog, niczem psów zawycia po oddalach.

„Gore", — zawtórz chórem.

Niejeden z nich otrzsa si ju w sobie, lub,

biorc gboki oddech w piersi, krzepi si nazbyt

widocznie, spozierajc zarazem na rycerza, niczem

ptak na wa. Bo jakby na nich tu wszystkich po-

czo mruga to krwawe oko uny: „Chopcy, pora

na was!"

Tak te poja to wezwanie i dziewka rozwra-

liwiona paczem, bo tem gwatowniej zaszlochaw stron

lycerzy

:

„A wy, panowie, jeszcze na rze cigniecie „to-

to", — na zatracenie!"

„Nie pacz: narodzisz lepszych!" — pociesza ja

rycerz od stou gromko i weselnie.

Ten bo z niezmcon pogod oczekiwa m
ochotników akcesy, spozierajc na wagantów, jak m
taneczniki opieszae. Wiedzia: gdzie owieceni gro-

madzie przewodz, tam decyzya dugo w gowacli

si smay. Ale potem rzecz caa z miejsca za to rusza

w pojtnoci gromady ; musztry niewiele tu trzeba
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„No, chopcy..." — chcia by co rzec.

Rykiem zaszlochu przerwie mu z miejsca dziew-

czyna.

A lepszego dobosza na „marsz ! - marsz !" nie

znalazby i rycerz sam. Jako e wanie te mde
spazmy kobiece jurnem ju zaciciem siq uderzaj

do gowy wagantom. „Cichoj!" — uspokaja racz

tkliwo oddanego serca. A w tem askawem po-

czuciu wikszej krzepkoci serca swego, krzepi si

wraz i ramion moc — za jej to wanie paczu przy-

czyn! I bodaj, e dla wikszych jeszcze rzewnoci

kobiety: — znaj nasz natur msk. „Cichoj!.."

Co chmurniejszy z nich, ju kó w mylach chwyta
i wbija go jakby w brzuch jednemu bodaj tylko

z tych znienawidzonych zbirów. I tak oto rozdyma

ju im nozdrza zalot krwi...

A kobieta pacze.

zawodzi tembardziej, e postaci obu panóv/

w nyy okiennej ciemniej dziwnie gronie w tej a-
rzy na szybach, — a stan pod blask uny za dwa
posgi czarne w surowych obrysach swych zbroi.

1, zda si, ju tylko tym gestem doni pancernych po-

wiadaj do si, e on popoch poaru w miecie na-

darza wanie chwil dobr na przebicie si przez

zbiry a strae i wywalenie bramy grodzkiej.

Jako, za rogów w^yciem na trwog, ju i bbnów
alarmy zawarczay po basztach — na „gore!" na ratunk'
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On rycerz wielki, który dotychczas milcza wci
na lawie, a i potem wobec patnerza roboty, —
zwraca si wreszcie ku wagantom z otwart ju
przybic. Obie rce wspar na krzyowym jelcu, —
rzec co pragnie. Przycichn, — korna i dziwnie

aoliwa trzoda przed ogromem tej zbroi, pawy
i miecza.

„Za dnia, na rynku, — usysz wreszcie, — za-

stawiem sob którego tu z was, — e si wolnym
ptakiem obwoa i prawd poety mówi ludziom

mniema. Ledwiem kilka ulic z nim przeszed, po-

znaem jaka to prawda poety. Tu za, lec na a-

wie, wsuchiwaem si uwanie w sumienia wasze.

Wiem teraz, jaka jest i wolno wasza, igrce... Na
gocicach cygastwa moe i wolne, w spoecznoci

ludzkiej wy gorzej ni niewolniki, bo gdy tamtych

chlebem i biczem jarzmiono, was tylko aplauzami

na rynku."

Zerw si na te sowa onglerzy z aw. Z umysu
mikkim, bo tak bardzo wzgardliwym, gestem doni,

odchyli rycerz od siebie to onglerów oburzenie.

„Nie elazo wy, wier, które w ogie rzucone

by chce ku skrzepieniu w yw stal. Ostawajcie

tedy z Bogiem. Ja std precz odchodz, — pewnie

w zbirów apy. Jeli, za igry samej pohabieniem

w tym grodzie, i rycerskiego ducha na rynku tego

miasta pod prgierz wystawi, przyjdcie popatrze, —
piewc bohaterów!"

„Tego nam, panie, nie zadasz!" — doskoczy

do niego goliard jakby z pogro gromady caej.
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„Jako ywo, czyni to. Wlem-e: wy niczemu,

(O jest nad dol wasz, pomocnej rki uyczy nie

doacie — w niedostwie tych rczek waszych,

i.iikkich i liskich od samoubstwa!.."

W teje chwili zakotowa si przed nim wrzas-

kliwy zamt ramion i g-ów. aki to przedewszystkiem

ruszyy na z miejsca. „To jest obraza modziey!" —
uchwalaj midzy sob w tym krzyku optanym. Za

aków natarciem psy kuglców zerw si z pod aw
z ujadaniem wciekem, — jakby za obraz swych

panów. Tym tumultem podjuszony podejmie si na

zadnie apy niedwied u pieca. 1 ryczc jak ten

smok w jamie, wali wprost w to kbowisko ludzkie.

•Wlecze za sob acuch pochrzstny, opltujc nim

i przewraca niejednego; a kusemi ramiony to z prawa

to z lewa zagarnia: nim kami chwyci, pazurami moe
uapi i pomci — rzekniesz — obraz sztuk wszystkich.

Zgoa pieko rozpta, kto igrców i aków na siebie

obruszy.

Podj si wreszcie z awy i siacz okrutnie gruby.

Poroztrzsa aki jak te beczki haaliwe, psy kopa-

niem gdzie pod ciany poodrzuca, niedwiedzia za

ten kolec u nosa o ziem cisn; a zbliywszy si
wreszcie do rycerza, doni tak w wierzch jego pa-

wy uderzy, e mu j kantem w podog wbi i osa-

dzi. I pi mu sw wówczas pod nos wyciga.

„Mikka ci si widzi ta rczka, panie? Nie daj

Boe nikomu popróbowa. Ja na twe zbiry tarczy

nie bd potrzebowa, ani w blach elazny kowalowi
zakuwa si nie dam. (Co mówic, ciga wraz
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2 siebie sajan skórzany). A i o miecz ten srogi cie-

bie nie poprosz, nawet konicy ze sob nie wezm;
tylko pierwszego ze zbirów za nók ujm i nim

reszty tych drabów dogruchotam. A ty, panie, po-

patrz sobie z daleka, podziw si. Aplauzów moesz

nie dawa."

1 odchyli giezo na piersi wochatej, — ie taka

moc czecza go piersi na srogie miecze idzie

!

Wreszcie obnay rami swe niczem udo babie.

1 stan tak u boku rycerza, gotowo sw
zgaszajc.

W cisz korn, jak to wystpienie posiao,

wtrci tylko linochód sowo smtne o sobie:

„Cae ycie wyzywaje tu czeku mnie mier
i djaba w sztuce swojej, — i oto co ci na koniec

zadadz!"

Cho markotnik i zawsze zatroskan o dusz,

chop by guchego uporu. Wiedziano, — e gdy

taki upór swój ruszy, do ostatniego tchu dostoi : cel

drugiej wiey nad przepaci nauczy go snad w yciu

tej woli. Wida to byo i teraz po tej zawzitoci,

z jak znaleziony gdzie grot nabija tulejk na

erd swych popisów, sposobic do swej blasz-

kowej zbroi rycerza na linie i wóczni wielk jak

topola.

Poczem ustawi si u drugiego boku tamtego

zbroiska, pawy i miecza.

Patnerz, któremu roiy si wci po gowie

ywe spie ku ozdobie kocioa, zapatrzy si w te
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trzy dziwne postaci podwietlone un i zamruczy

w brod jeszcze dziwniej:

„Fides! — Spes! — Caritas!.."

aki tymczasem zapomniay ju cakiem o obra-

zie. Radz, zmaw^iaj si i buntuj wzajem : cho nie

pora ju ku temu, wiecuj zaarcie. Rycerz, któremu,

po wystpieniu tamtycli dwóch igrców, odmieniy si

snad myli, czeka spokojnie, a si aki wykrzycz.

Uowiwszy chwil ciszy, do wznosi i umiecha si

ku nim — tak, e zaszemrz wraz kótliwce wszyscy:

„to on nas lubi cakiem!"

„Darujcie mi, chopcy, em to zostawi na osta-

tek, nie opieszaym, ani swarliwym ku namowie, lecz

towarzyszom na zawoanie bojowe... Opowieci
onglera z piekarni w sumieniach swych ruszeni, lu-

bowalimy z mym nowym oto druhem : — po prze-

biciu si z tego grodu — wyruszy..."

Tu przycich nagle jego gos i tok sów si od-

mieni:

„...Ostatni ju chyba rycerze bdni, lubowa-
limy wyruszy na szukanie Monsalwatu..."

Przy tern sowie zdar z siebie nagle hem i, trzy-

majc go u piersi w doniach obu, pochyla komie

gow.
Niczem wicher w an kony, uderzy w gowy

aków to sowo, zawsze dla nich osobliwe : — M o n -

s a 1 w a t ! . . Zerw i oni czapy, rozchwiej si w na-

szeptaniu, pochyl an gów modych.
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A przecie, nawyku si, zezem wyzieraj ku go-

liardowi: co on powie na to. W wiecowaniu udziau

nie bra, jeszcze nie rzek swego sowa.

Czuje goliard, e akom bardzo potrzeba, by i on

co tu rzek, acz nie do sów byo mu w tej chwili:

tak cay ospia nosem i brwiami. Niczem mnich

pokutny przed natrctwem pobonych, zastawia si

doni. I rzecze krótko:

,,Chodmy, — bodajby z wiary niedostatkiem, —
bymy nie stali si jak ta trawa, która pr-
dzej zwida, nim j wyrwano."

A akom widzi si w tej chwili — tam w nyy
okiennej — ju tylko tego miecza olbrzymiego jelce

w krzy, a na nim cicho wsparte donie rycerza,

jakby do przykucia u ramion krzya tego. I sysz: —
„Igrce sztuk wszystkich! Dane jest wam przy-

oy rk do znalezienia Graala — na odnowie-
nie serc czeczych!"

Trzod owiec znaga ruszonych zgarn si wa-

ganty pod ten miecz. I takie ich opomienienie du-

chem przeniko, e, cho z napó otwartemi ustami,

wiwatów okrzykn zapomnieli. Obwouj si wanie,

jak te aki na ochot: ^
spronemi nagle ramiony

i rozwart doni.

IN a uboczu sta tylko niedwiednik, który od

swojej bestyi na krok nigdy oddali si nie moe.

1 zdao mu si teraz, e nie on zwierz, lecz ono jego
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na acuchu trzyma i prowadzi przez ycie. I prze-

klina w duchu igr wszelk. Bo kada, nawet on-
glerów i goliardów sztuka, wydaa mu si teraz takim

acuchem zniewolenia w tej doli na opak: e nie

poskramiacz besty, lecz ona jego oprowadza przez

ycie — ludziom na pokaz, — póki wszystkich si

2 czeka nie wytarga...

Nagle on acucha koniec z garci swej rzuca

niedwiednik bestyi na gow; kopak swój o ziemi

cinie z pasy i z jeszcze wiksz, nie wiada po co,

przydeptuje go potem. Zdawaby si mogo, e czek

zrywa z siebie wszelkie wizy doli, wszystko, co na

nim ciy z dni koniecznoci, bo naw^et i t czap
z gowy. Nag wol ku czemu tu si zgasza,

sob, — czowiekiem.

„Bierz mnie dolo gromadzka!.."

I dobywajc gdzie z pod bierwion u pieca to-

porzysko jakowe, krzyczy cakiem niepotrzebnie:

„Daje mi który siekir jak!"

Ze wszystkich koców i zakamarków gospody

znoszono tymczasem w zarojeniu mrowiskowem —
topory, czekany, widy, cepy, — zgoa, bro wszelak

zasobnego domu.

Glarz tylko w swej opoce brunatnej i czer-

wonym kapturze wesoka plta si bezczynnie mi-
dzy kamratami. Ich mska krztno za orem —
pod uny mrugania na murach, rogów ponure wycia

w oddali i bbnów alarmy po basztach, — dziaaa na
nieomal, jak na te psy kuglców, ponoszce si w tej

chwili w zawrotnych poskokach i plsach po izbie
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caej. Nad te towarzysze, zamienione jakby zaklciem

w gbury i zbóje, blisze mu byy w onym zamcii

tamte stworzenia — jednakow pobudliwoci cia czuj-

nych, chyych i bez statku. Bo wrcz w ciao samo
gdca uderzaa osobliwo tej chwili — rytmami *

muzyki: to okrutnie srogiej, to znów tak dziarsko

ochoczej, e a tanecznej prawie. Jakby on sam

smyczkiem gsiowym by, rzucanym o napite struny

porywu i szau gromady caej.

„Hej, za dobosza chyba przed wami pokrocz,

—

bo mi wiat cay nowem ttnem w yach gra i ta-
czy — hej! werble szalestwa i nadziei waszych!"

A zwróciwszy na siebie uwag towarzyszy, wraiz

kugla jakby przed oczyma im wywinie.

„I powiod was — za rycerza przewodem —
ju wiem gdzie... (wesoka ap kreli co ku górze)...

kdy si ta droga mleczna z gocicem ku Zamorzu

zbiega. — Tam... znajdziecie niechybnie!"

Sarkn, plun na nieomal.

A on jakby w skrusze nagej dopada na klcz-

kach rycerza, przytula si do tej jego ydki w kol-

czudze. I cauje w nakolenicy blach.

„Kocham ci, panie, z czci lkliw, jak niegdy

t nog ojca, gdym peza zaledwie po pododze po-

trafi. Ale..."

Tu pocz odsuwa si od niego po ziemi:

,,Ale djaba igrcowego we mnie mieszy twoja
|

wiara!"

By nie okaza, nielicujcego zgoa rycerzowi,

gniewu na wesoka, zatrzanie pan wyzier przybicy.
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A tamtego jakby ten bies igrcowy opta ju ca-

kiem, bo wrcz tarza mu si kae po ziemi i w kuglo-

waniach rkoma o podog praska

:

„Hu, jake drapienie szczerzy si ta szczelina

wyzieru — od ucha do ucha! Jak sierdzicie ody-

maj zbroj blachy karwaszów! Ale ja, panie, w okru-

ciestwo twe srogie uwierzy jako cakiem nie mog...

Gdy po wszystkich dzi borach hucz surmy boha-

terskiego rozboju, tobie Muzy or w rk wcisny.

I roi ka o tej Bellonie piknie-szlachetnej, która

i u Muz nawet naszych od wieka w styski ju tylko

zasobna!.. A przedsi, jakby Muzom na odwdzi-
czenie si, gotujesz sobie wojsko — z igrców..."

Przewin si skrtnie u stóp jego i, wskazujc

smyczkiem na kamratów, woa:

„Spójrz 1 spójrz no, panie, czemprdzej, jak to

onglerom i goliardowi zaokrgliy si oczy i zapieky

rumiece na policzkach. Nie z lkliwoci to ju moe,
lecz — co gorsza — z tej gorczkowej nijakoci czu:
„C o czyni dusz? !"... Nie wierzy dalej? —
jak to klerkom rozwaga, rybatom bies przekory na-

kazuje fatalnie... Czy te uwierzy ju cakiem? —
jak tego oczekuje od nas publika (wskaza tym ra-

zem na aków). — Ali ju lekarz powiada, e ko-
czymy, igrce, zawsze na tem, czego od nas oczekuje

fama. — Wic: uwierzymy, uwierzymy!.. Wszelako, —
gdzie inni bi si chc, panie rycerzu, rzecz nasza,

onglerów, judzi ich do boju, — i tyle tylko!.. Ja ci

to zaraz poka!"...
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I, od skoczka lotniejszy, ustawi si za plecami

niedwiednika; a ledwie kilka tonów ze strun swych

gli zerwie, smyczkiem przez rami gdzie przed si

mu wskae i — „bij, zabij!" — woa.
„Postaraj si, panie, lepiej o takich! — mówi,

uderzajc niedwiednika smyczkiem po gowie. —
Takim prostotliwcom snadniej to, nili akom suy.
Pokosami ciele pod konie paskie."

Tu ju dziewka nie wytrzymaa tych harców

jego. 1 dopadszy go gdzie na rodku izby, chwyta

mocn garci za rami, odciga precz — gdzie na

dalsze izby gospody.

Za tkliwoci bo niedawn, pomstliwo cika
na ,,niedoczekanie wasze!" burzy si w niej przeciw

wagantom. Na to bo zastawiaa ich tu wszystkich,

na to opakiwaa gromad ca, aby jej stoy rbali, —
jak w tej chwili to czyni, sposobic koy na zbirów.

Wic ju nawet lampk chwyta: wszystko zostawia

na pastw tym zbójom. Tego tylko glarza, e naj-

wtlejsze „to-to" ród tych gburów, za nic im nie

zostawi! (Wpad bo byo chopak od pierwszego

wejrzenia w jej oczy wierne i pier rzewliw). Za nic

go tedy nie poniecha — na te losy okrutne! Cignie

go wic przemoc za sob.

„Czego, ty gupi, tak chycasz? czego si cie-

szysz? Ze si tu ludzie lada chwila mordowa zaczn

po ulicach?!.. Patrz, ju una dymami odbija si na

cianach. Suchaj, na jaki gwat omoc bbny po

grodzie caym. 1 rozptao si djabl rybatowe na

chwil tak!.. Chode mi std, chodc czempr-
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dzej, bo jeszcze ci krzywd jak uczyni twe srogie,

spójrz! towarzysze. Sysz, jak mrucz: e Bogu
w pieniach, spoecznoci w sowach blunisz. Za

Pana Boga nie tak si pewnie obra, jak za si.

Popatrz, jak ci dug, zawzit pomst na wtrobach
skwarz za te ,blunierstwa przeciw spoecznoci', —
mówi. — Jeszcze ci naprawd co zego w tej chwili...

A moe i urzeka tych spojrze jadem... Chode mi,

wilczku ty skrtny, bo ci tu sama chyba roz...! —
No, chode, chod, luby. — Noo!.."

,,Dokde ty mnie?... — Do alkierza? — za-

piszczy cienko na progu, który wraz przeskoczy

musia. — Dalibóg, do alkierza! Wprost na... Uch,

jakie poduchowe oe!.. Nie liczcie na mnie, boha-

terzy! — Taka jest nasza, onglerów, robota — czasu

mordowania si ludzi."



a ciemnemi basztami grodu

czerni si pod gwieizdy ogrom
kocioa. Rzekniesz, z dwóci
szczytów tej góry, z wieyc
obu, rozpostar si paszcz no-

cy i, skrajem o mury miejskie

za nieboskon wsparty, nakry

gród topiel granatu i zotemi

gwiazdy, — duszom na schron

bezpieczny, snom nawet cze-

czym za kopu ucisze.

Odpustow bo por nagcio si w miecie

ludu co niemiara — z za murów, z wszelakich od-

dali. I nanioso niepokojów z szerokiego wiata.

Ochrania ludzi koció paszczem grodzkiego widno-

krgu, usypiay guche rogi stróów i te ich basowe

nucenia, bogosawice cisz i spokój dusz.

A jednak tu i owdzie w^ychylaa si z okna go-

wa bezsenna. Gdzie spojrzy, dachów pachy i granie

w ciemnociach zadrzemania; wyej ju tylko zote

oczy powietrznej gbiny nad bezkresem wiata.

Urzeko dzi tsknot niejednego czeka, zatar-

gao niejednym acuchem. Rw si w wiaty nie-

statki mode i zu dusz zaprzeda gotowe — byle
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na gocice, byle w wiaty dalekie ! Przez mury

i rowy miejskie jak kot przele gotów kady z acz-

ków grodzkich, gdy poczu w sobie dar do igry

jakiej, lub gorliwo do nauki. Za bram, — myli, —
u dróg rozstajnych zbieraj si pew^nie stare igrce,

oraz aki ze wszystkich szkó wiata zbiege, —
ci wiedz: gdzie, jaki mistrz, jakiej wiedzy uczy?

A z nimi wolna droga — w wiaty dalekie, we wszyst-

kich królów ziemie ! .

.

Na ulicach grodu pusto byo i gucho. Tylko

z wieyc a baszt hukay sówki ponurym miechem
po nocy. Tylko nietoperze miotaj si wokó tych

gów modziaskich, tam i sam, jakby nici uroku

snujc niewidne, jakby znaki zaklcia krelc w po-

wietrzu. Kto za gadkom o rybatkach wiar dawa,
temu zwidyway si jakowe wyloty z kominów da-

lekich. Ale dobrze ich nikt nie rozpatrzy, bo za

przeegnaniem si gino to z przed oczu.

Pod paszczem gw^iezdnej ciszy, w surowej po-

grozi kocioa, zo samo sidao dusze kuszeniem na

tuactwo.

„Przeklte niech bd waganty i sztuki ich

wszystkie! Przeklte niech bd powieci ongle-

rów!" — zorzeczy na swem ou kady czek sta-

teczny w trosce o dusze mode.
A gdy chmura, dymu buchna nad dachy i za-

koowaa si w rudych kbach poogi, gdy una
nawietla ja ulice, a po oddalach zagray rogi na

trwog, — ludziom statecznym wydaa si i ta ponu-
ro chwili czem oczekiwanem prawie. Dzie by

16
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nad miar rozpustny, noc zasi jeszcze gorsza — tq

g-orczk ród modziey, porywaniem s\ jej na oj-

ców z gb buntu pen, odgraaniem si jakowym
rozruchem, który gotuje si w grodzie.

Za te ludzisk popieciy ze stgwiami lub cikie-'

mi kuby, — ich dziwacznie pogite postaci, wynu-

rzajce si z mroków w mruganie czerwonego blas-

ku, — wzniecay przypomnienie dusz czyscowych pod

brzemionami pokuty. A có dopiero biao-czarnych

mnichów nage zarojenie si na ulicach ! Niejeden

domini canis bieg z nosem tropicym i chwyta

w nozdrza zalot djaba w grodzie, gorsze jeszcze

pomsty boe obiecujc Sodomie i wysacom szata-

na, — co oznacza miao: grodowi i wagantom.

Przyczem wskazuj gronie na koció w oddali.

I zaprawd: podwietlone un poczerniay jesz-

cze bardziej obie wiee, za tum cay wydaje si teraz,

ni to w gór zaklty olbrzym, który na kolana pad
i pry ku niebu ramiona oba, pomsty nieba wzywa-

jc na miasto grzeszne.

A niedaremnie, pono. Co chwila odblask po-

aru byskav/icowem rozdarciem nocy pada na kocioa

szczyty. A w rozwidniony znaga zacie onycli

kruganków i podcieni na wyy, pod ukowe wy-

strzpienia wnk, wstpuj blade mary kamieni y-

wych. Ocknite grodu popochem, ruszyy snad
i wite postaci z pod baldaszkowych ny, — snuj

si z pacierzem po bdnikach wie, zaegnywujc od

ognia dom Boy . . . Tak rozedrgaa si gór, u mu-

rów, gstwa tajemniczych po nocy cieniów tumu ; a
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ocknie si i zo samo na poniu: podejmie to kruczy-

sko, przycupnite na okapie. I zaopoce tern skrzydem

jeg^o — od uny krwawem.

„W imi Ojca, Syna i Ducha!.." .

1 ak si egna co chwila przedewszystkiem

ten, który lea oto powalony na ostatnich stopniach

kocielnych schodów, ociekajc po nagim grzbiecie

strugami krwi. Zczernia od tej posoki i biay sznur

franciszkanina w skurczu doni. Bokiem rzucio brata

na schody, w tej rozpaczy moe, i za póno temu

na pokut, kto za kobiet skarbonk klasztorn dja-

bom odda. Ju taki nawet mylami swemi nie wa-
da, bo i pokut nawet temi obrazami mci, jakie mu
djabe w uszy naszeptuje.

W ustach biczow^nika bekoce si jeszcze jaki

szcztek pacierza, cho ani jeden pomyk janiejszych

wyobrae nie rozwietla mu tej przepaci, w jak
strcony bdzie, owca zbkana: przyj mu wszak

kazaa Pani do siebie. A dusza, w przeczuciu za-

tracenia, wspomina mu kae wci on chwil, gdy
rycerz pocaunkiem ust swoich wzion mu w piersi

grzech swój, — potniejszy snad nad wszystkie po-

kut moce.

Bo za kadem zeleniem rki wraca przypom-

nienie onej chwili, gdy z pod biaofutrzanej szaty

na zoty uk strzemienia wychyna si asic stopka

16*
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Pani, a za ni, jak ten w, z pod spódnicy ukrycia

wypraa si znaga jej ydka miga.
W spomnieniu zaledwie omiela si zobaczy,

co wówczas do obejrzenia byo. Po raz setny wy-

woywa i odtrca od si to kuszenie. A si targny
oba kuaki mnicha na wszystkie w mylach kobiety:

„Bestiae bipedales!.. Yiperae pes-

s i m a e ! . .

"

A szatan mieje si z tych szamota swego upu
pod pazurem kobiecej chuci.

Bunt podj wreszcie kark mnicha i wysztywni

go na klczkach. I za pacierze, które stygy na war-

gach, przyniós mu t przestrog witego Augusty-

na: „Nie dawaj duszy swej kobiecie!.. De carni-
bus tuis abscinde illam!"

Poderwao si rami. A co mignie sznur i ude-

rzy w krwaw ju na grzbiecie pluch, nowy wze
zadzierga mnich na nim zbami, by si do ywego
misa dosmaga, djaba samego w ciele dochosta.

„F r a t e ! .
." — usyszy nagle nad sob jakby

pod bbnów guche nagle uderzenie.

1 rka od szponu mocniejsza powcignie mu rami.

„F r a t e ! za co ty mnie tak smagasz? Ja na

tw dusz jeszcze nie nastawaem. Kogó bo tu wlec

do piekie? Z kim si tu boryka? I o co, duszo

mizerna? Ty skaczesz w smo ognist sam, a go-

w w dó, jak ta aba w bagno. A zmaganie

si z dusz, z rozdwojon w czeku dz, jest naszej

natury potrzeb. Bacz, jako to poniy w sobie ry-

cerski grzech pana Lancelota, który— przez onglera
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opowie, a serce skazanego rycerza — wzie na si

w pocaunku warg jego!.. Przypomnij: bez grzechu

tsknoty ku kobiecie moeby nawet i Lancelot sam

nie pokona wielkoludów i nie wyzwoli grodu. Ty-

e si twarz od uny odwróci: ,niechby i gród

cay spon, tu waniejsza sprawa duszy wasnej'. —
Wiedze, jaka jest rónica midzy agwieniem si,

a pomieniem : midzy grznieniem duszy osiadej,

a potykaniem si tuaczej : midzy mieszczanami gro-

du, a wagantami ze wiata... Gdy myli o kobiecie

odsmaga od si nie moesz, — \\^wiee siebie

wraz z tym djabem z grodu ! — rusz zastyg w y-
ach krew normanal — zerwij klasztoru okowy! —
id na wdrowanie!"

Osania mnich piersi rkoma w krzy, mamro-
cze cicho wszystkie zaklcia i zaegnania.

Jako znik cie czerwony wraz z tym blaskiem

uny, który zatumi si nagle — jakby tam, w oddali,

dach zapad si na oog. Po ciemnym grodzie wyy
tylko rogi, ni te psy na zego ducha. A spóniony
dzwon kocioa teraz dopiero si odezwa. Koysany
snad obcem, nieporadnem ramieniem, targa si ci-
ko — zym pomrukiem ruszonego po nocy spiu.

Z ciemnej wyy, syszy mnich, wydzwania si najwy-

raniej :

„Sint... gunt! .."

Boycy wdrowania imieniem normandzkiem
odzwania si wiea.

On e to, — szatan wagantów, — który kusi

go przed chwil, dorwa si pono i do kocielnego
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dzwonu?! Prawd- okrakiwali dominikanie, e z wa-

gantami Zo samo nawiedzio gród, wysyao tej

nocy swe bezszelestne goce za duszami, a teraz

zdzwania je wszystkie?! Bo nie na gaszenie poaru
odezwa siq dzwon, lecz jakby tym ptakom wdrow-
nym na zerwanie si z grodu.

Tam, w oddali, dach przed chwil zawalony

objy wida, pomienie, — bo una poogi znowu
zadrgaa nad miastem groz czerwon. A gwatowny
jej rozbysk na murze, tu przed oczyma mnicha,

otrzs go znów caem ciaem.

„F r a t e ! nie jeste wdrowny i zakon twój

w zaoeniu witego? Nie wdrujesz-e ty sam

nieustannie w rojeniach swoich? Wszake dzi jesz-

cze u kramu i chorgwi korzennego kupca rwae
si dusz pod wachlarzowe drzewa, na których ptaki

rajskie piewaj Alleluja srebrnemi chóry?"

„Oo! z czystem sercem chadzaem ja wtedy!

Zartkie wonie, bijce z juków korzennego kupca,

upoiy mnie tsknot ku onym krainom, kdy wszyst-

ko jest pikniejsze, dla bliskoci Jezusowego grobu."

„Mnichu! — najbielsz lili pod twoim pdzlem,

kad postaci anioa, jego skrzyde piórem kadem,
tskni w tobie sztuka twoja ku doczesnoci. I w tern

jest twych jasnych obrazków rzewno caa — nawet

dla przeora, który ze zami w oczach zawsze je wy-

chwala... Nad przeorow ksig, przy pdzlach i far-

bach twoich, wyhodowae w sobie zarzewie i karm

cielesnego ognia: tw nieukojon tsknot za bar-

wami wiata! Tem arliwiej ten poda i kocha, kto
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wicej i dusznych tsknot w sobie nagromadzi — na

/iece gloryi dla umiowanej. — I oto w powabach

reków wszystkich, w samego pikna obietnicy —
ujrzae kobiet. Ciaem bierz j, lub nie bierz, —
(nie stoimy dzi szatany o takie grzechy wasze!) —
nie dusz?.. Non des feminae animam
tuam!... Na coc siga dusz po obietnic zaled-

wie, gdy ziszczenie samo wtakime powabie
i uroku rzeczy wszystkich oczekuje na ci

—

za morzem?!.. Frate! z mysiej nory spogldasz

ty na wiat: tskiwe zaledwie, mniszego ubóstwa,

s twe jasne obrazki w przeorowej ksidze, — gdy za

morzem oczekuj na ci Ziemi witej soce i kolory!"

zy mnicha, w czas pokuty zaparte, teraz do-

piero — na wypomnienie najgbszej tsknoty — po-

lay si obficie jak ten deszcz za piorunem.

„F r a t e, gdy ci ogie cielesny ogarn, zapal

si w nim cay: rozpomie w sobie i ducha twego
dze! — wyjrzyj z cieni klasztoru! — podnie
gow na wypisane gwiazdami powoanie twoje ! — we
w piersi tchnienie pychy ! — surge deprofundis!.."

1 roztoczyy si w wachlarz skrzyda uny na

murach, pod grzmot jakby daleki.

Rzuci si mnich ku niemu z krzyem róaca
w kuaku : „A page! apage! apage! Jam fran-

ciszanin, ja minoryta: z maluczkich najkorniejszy.

Jako zgas: wsikn w nag ciemni przed-

kocielnego placu.

„S i n t g u n t ! . . S i n.t g unt ! .
." — hucza ju

tylko dzwon swem kuszeniem ponurem.
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I jakby za jego to przynaglaniem, ten poszum ludz-

kiego zbiegowiska przy ogniu dalekim zagusza j
nagle jakowe rozruchy z innej strony miasta.

I niczem zamie gwatowna zerwa si w dali

krzyk gromad caych. Wichrem ponioso to w ulice,

rozwrzaso po zaukach w tumultów wiele: w jakowe
cierania si zgiekliw^e, w broni wszelakiej poszczki

i gonitwy na ,huzia!' tumów caych.

Docucaj te krzyki brata. „Na Boga, — szep-

cze, — co si w miecie dzieje?!"

„To samo, co i w tobie, f r a t e : — walka, dusz

osiadych i tuaczych walka!"

Zatrzepoce si mnich nie wiadomo dokd; moe
w oprzytomnieniu onem, e gdzie si takie nagoci

dziej, tam i zakonnik bywa ku potrzebie — dla dusz

rozgrzeszania.

Lecz tymczasem tu obok, gdzie koo kocioa,

zatupoc zbiry z przeraliwym wistem pocigu

i wrzaskiem uganiania si za kim:

„Tego tu glarza w dzwonkowej czapie!., tego

kozodoja o ydkach wochatych!.. Kukl wesokow
nakrywa on, pono, tonsur ledwie zaros, powiada

kanonik. — Zetrzeby z ziemi plugastwo takie!..

Ten midzy nimi wia i djaba wysannik najgorszy!..

A widzisz? nie ustrzega ci dziewka w alkierzu?

Wynioso ci na ulice wcibstwo igrcowe — na a-

osny pono koniec.

Guchy omot obucha o gow chyba czecz —
i jeden tylko krzyk rozdzierajcy: ju w niebo mio-

sierne, ju o co innego chyba, nili o zratowanie ciaa.
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Wystawia mnich krucjHFiks w obu doniach,

pacierzem na ustach biegnie w tamt stron.

„Masze ty jeszcze, f r a t e, wadz rozgrzeszania?..**

Zachwiay si nogi pod mnichem; run bez

czucia na ziemi.

IN a gwiezdn kopu grodzkiej nocy, ni ten

okrt z Zamorza, wypyn ksiyc z nad murów.

I wejrza na plac kocielny t omglon renic za-

wiatów, która i grodu mury w zamki - niewidy od-

mienia i czecze postaci tak odcielenia, e owo pa-

robczak konny bdnym rycerzem na drodze si wyda,

a czek zbrojny na koniu Parsifalem samym zgoa. —
Wwiao skrzydo jasnoci wzwy po schodach ko-
cioa, nasczyo powiaty we wnk dwierzy, na te

wniebowziciem smuke szeregi pa witych i bogo-
sawionych królowych.

Napoy ocknitemu mnichowi wypatrzya smu-

ga ksiycowa u stóp tych postaci — dwóch rycerzy,

jak dwie mary, pod okiem miesica bledsze yciem
od onych pa w kamieniu. Rozmroczyy si i cienie

po bokach miesicznej smugi, ukazujc jakie groma-

dy picego na schodach ludu. Acedj to tknite,

grodu smutniki, w poodpustowej nocyniy tak moe
u progów kocioa swój sen o wyzwoleniu.

Chykiem a czujnie wychyla si z za wga ulicy

pstra wataha rybatów i aków wdrownych, kady
z toporem, czekanem, widami lub konic w kuaku.
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Niejeden rami swe, strzaskane gdzie koo okcia, /.

rkaw przy garci podtrzymuje zbami. Krwi ocit

ka ta i owa gowa; a wszystkie dymi jeszcze a-
rem uniesienia.

Na placu a zakrzepym w srebrzystej omie,

w mgawej omartwicy zawiatów, stoi rumaka mara

dziwoksztatna : ni to ko siwy, dwoistem siodem

ukulbaczon, ni to asica, wyduonoci ciaa swego.

Zstpuj ku niemu rycerze, spywaj po wietlistym ko-

biercu. Jednego panowie dosiedli konia — w za-

wiadczenie przyjani : — jak chce przykazanie drugie

graalowego szukania. Sztywno trzymaj si w kul-

bakach, pr nogi w strzemionach ku koskiej a
szyi, w gór wznosz koncerze. 1 jednym ruchem

szyj obu obzieraj si za wagantami.

Nie sycha wcale kopyt tententu, ani kroków

ludzi.

Bo takiej ciszy uroki scz si z nawietlonej

wnki kocioa, kdy w blasku miesicznym uwysmu-

klaj si jeszcze bardziej ywe kamienie pa witych.

Bo taka ponuro milczenia czerni si pogro wie-

yc obu. Bo takie zasuchanie, zapatrzenie jest w tym

smoczym kadubie i dziobie kruczyska, które wychy-

no si cae nad wrb okapu, poziera, jak oto cig-

nie w wiaty wagantów plemi bkarcie za bdnymi
ojcami wszelkiego — po wieki — tuactwa dusz.

Nieodparta sia podejmuje mnicha z klczek

i wlecze musem po zaczarowanej kadce ksiycowej

smugi. Lecz u wga kocioa, tu na zakrcie, groza

pta mu nagle kroki.
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W poprzek drogi ley wagant powalony, gowa
modego nurza si policzkiem w ohydnej biao -knva-

f wej mazi i wieci nad czoem czerwieni kaptura

w dzwonkach; szeroko rozrzuciy si na brukach ra-

miona martwe, ciskajc jeszcze w^ doniach smyczek

i gle igrca. Szmatk przyplusn do ziemi czek

zabity, tylko bose stopy i ydki waganta wysztywniaj

si trupio z pod oponki. A w omie ksiycowego
tumanu widz si te nogi, chwilami, niczem racie

kosmate.

W powiacie srebrzystej, pod omglon renic
zawiatów, która ksztat kady w niewidy odmienia,

—

zda si, e postaci Panka, gdca i j o c u 1 a t o-

r a pada tu pod obuchem na bruki igra sama :
—

wagantów bojownica ze wiata smutkiem!

Mnicha tymczasem ju w dal odnioso za tam-

tymi, którzy wychodz z grodu. W gbi ulicy, —
widzi, — ley pokotem stra pokonana. Niczem wy-

om w murze, stoi na cieaj po nocy otwarta brama

grodzka; most spuszczony. Bieleje za nim wolny

gociniec wiata.

Midzy stranikami, wysztywnionymi i po sko-

nie, le w kbkach ciaa aków, jakby porozrzu-

cane tu rogiem szalejcego byka. Acz nieywy,

przysiad jakby pod murem siacz okrutnie gruby;

w piersi jego, pod giezem otwartej, tkwi toporzyska

czekanów, dziryty i bety, miotane jak w tarcz igrzy-

skow. — Pod nogi pooy mu si linochód, zeisie-

kany cakiem, w swej blaszkowej usce rycerza na

linie. Wócznia z erdzi jego popisów, strzaskana



— 252 -

w drzazgi i wióry, uomkiem drewna zostaa w ku-

aku upartym.

Nad nimi trzyma s\ jeszcze na nogach patnerz

z potnym dyszlem w* garciach; nim to pewnie roz-

bi i wywali bram grodzk. Tymczasem broda jego

nabija si okrzepami posoki, sczcej si z jakiej

rany na gowie, której nie czuje jeszcze wcale. aki
cign go za fartuch, by popiesza z gromad. Od-
machuje si im niecierpliwie, by czemprdzej sami

wynosili si z grodu.

Jako roi si ju na gocicu wszystek lud w-
drow^ny, jaki tej nocy wysypa si byo z bramy mia-

sta. Nie jeden na zboczu drogi si zamitry, mota-

jc w chusty rann gow lub rami, zanim lekarz nieco

dalej od grodu nie opatrzy ich jak trzeba. Od bar-

wistoci szat rybatowych, a si mieni gociniec cay.

Bokami zasi, chykiem — miedz, a cieyn —
doganiaj wagantów aczki grodzkie, które tej nocy

porway si byo w wiaty — vitam explora-
re!.. probare omnia!.. Jakby opot skrzy-

de sysza, podajcych za kluczem: tyle w tych

postaciach byo cigu wdrownego ptactwa, tyle woli

tuaczej. W rozsypce popieszaj rybaty gocicem
i drókami, a gubi si jakby w tej omgl ksiyco-

wej, — wic si obwouj niekiedy. A podmuchy

i rozchwieje nocy wydu wraz, uaoni gosy takie,

ni to w blekot órawi cigncych za morze.

Wyruszy i franciszkanin z wagantami na w-
drowanie swoje za morze, ku Ziemi witej. Nie

z dobrawoli pielgrzymi mnich i nie za pobonych
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myli przewodem, bo go i Ziemia Swifta nie Kalwa-

rj ju nci, a pysznemi kolory — na sycenie oczu,

na spysznienie doni. Oto wiod go pod ramiona

i wlok w miesiczne tonie, ni te topielice w wod,
one dwie : pogaskie boginie tuactwa, a panie wiata

kolorów : S i n g u n, wdrownica gociców, i jej

towarzysza S a g a, wielewiedzca opowiadaczka !..

Krtym wem pnie si a ^A^biela na podgórzu

droga daleka, i urywa na szczycie w ku midzy
borami. Zastawia te wrota lene wielka tarcza ksi-

yca. Widmowo pomykaj si ku niej na ostatnim

ju skrcie drogi obaj bdni rycerze na jednym ko-

niu; pon koncerze wzniesione. Nie zatrzymuje si
to widmo na przeczy, — a sunie wprost w bani
ognist ...

Tak wpada w ogie, powiadaj, ptak Feniks

w polocie przeobrae.
Rycho patrze, a tarcza miesiczna podejmie

si z nimi wyej — midzy gwiazdy.

Tak igrce i aki, za przewodem rycerzy bd-
nych, wyruszyli na szukanie Graala.

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.





Wacaw Berent

YWE KAMIENIE
(OPOWIE RYBAfcTA)

TOM II.

POZNA 1918 - NAKADEM
SPÓKI WYDAWNICZEJ „OSTOJA-



INICJAY WYKONA JERZY HULEWICZ
ODBITO CZCIONKAMI „ZDROJU"
W TOCZNI „PRACY" W POZNANIU



CZ III.

yprzedzi lekarz na koniu,

gromad ca. Na oklep je-

dzie, — w p>opochu chwili

nie zdy osioda szkapy,

ledwie te wory zió i kamieni

narzuci mu zdoa na szyj.

Kiwa si nad temi wory kopak
i broda starego. Naleczy si

dzi ludzi na odpucie, napa-

trzy doli wszelakich; duma
tedy nad niemi, rozwaa w sobie dziwne sprawy cze-

cze; nadewszystko : — jakto nie jednemu porwaniu

si ludzi przoduj ywe kamienie grobów i ongle-

rowych opowieci duchy.

„Boa- to wola nadaje im osobliw wadz
nad duszami? Czy szatan tak niemi zwodzi? Lub
moe te gwiazdy, tak dzi rozjarzone na niebie, dopo-

mniay si w duszach o swoje horoskopy?.. A jeli

nie Boa, nie czarcia, nie gwiazd to sprawa, moe to

one mediae virtutes, — doli i dz czeczych.

nie wyytych w murach, — wlok siy mode na

przygody, wyrzucajc tsknoty niejedne i ponad to

E m p i r e u m samo? .

.

"
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Przechylaa siq gowa w kopaku, gdy lekarz

w tych dumaniach zapatrzy si oto w przepa
gwiezdn nad sob. A s\ ko zatrzyma u dróg^

rozstaja, nie wiedzc w któr strona skróci mu k<-i

. A e rozkaz nierychy, wiqc ten eb swój dziw-

nie kudaty i szczeciniasty ku ziemi wyciga, skubie

rozchodników kp pod sob.

Tu, [za bram miasta, u pierwszego rozdroa,

sta w kamieniu od pradawna Dobry Pasterz
z jagniciem na ramionach i trzod owieczek dugo-

szyich, garncych si pod jego do. Spojrzy lekarz

na Jezusa -za -murem i pochyli si na ko-

niu. Milszym nad koció w grodzie by kacerzom

ten Pasterz, e idzie, jak mawiali, z czasów daw-

nej, ufniejszej wiary; zanim mnichy poczy ludzi stra-

szy, a nka nieustann wystaw krzya, ku przy-

pominaniu ydowskiego morderstwa nad Synem Bo-

ym; — które to nkanie jest przeciwne naturze

Dobrego Boga, ucz kacerze.

Widzi lekarz u podsta\vy kamienia jakowe so-

wa, obione w gazie. Wic przechyla si bokiem

na siodle z palcem przed si wycignitym, by doj-

rze uwanie, co te tam napisano.

„Dokd?.." — wypatrzy z trudem pierwsze

zaledwie sowo.

I utkn^ wraz na niem: — stropio go bardzo

Boe pytanie z rozdroa.

„Ledwiem to ndzne ycie swoje w tym gwa-
cie zratowa i bram grodu min, — wraz: „dokd?.."
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Za rycerzami bdnymi, w wagantów kompanii, wy-

t ruszyem z grodu. Mame si tego powstydzi przed

Tob? Za bdnem rycerstwem porwa si wszak

po raz pierwszy z rodzicielskiego domu i Twój Fran-

ciszek wity; a nie zapar si przodownictwa tego,

a po próg wtórego yw^ota swego na ziemi, — bo

wonczas to wanie: w chwili naj^vyszego tryumfu

duszy, zapiewa hymn bdnego rycerstwa. — Wic
mame ja si powstydzi?.. Zem czek uczony?..

I ze wieczników wiedzy niejeden, za bdnych ryce-

rzy przykadem, wyrusza z rodzinnego grodu w Two-
ich wiatów tajemnice, — cho z cikiej szkapy lat

szanowniejszych wyprze si pewnie onych prze-

wodników modego serca: nie sta go bdzie na

wdziczno Franciszka. Nazbyt bo roztropny stawa

si z wiekiem stp uczonych koby, — brak im wia-

tronogich zarnodu towarzyszów Muzy : igrców i aków
z gociców wiata... Wic wyznaj bez wstydu:

z nimi wyruszyem ja z grodu. Dokd zasi sam
d, czek stary? Do mierci, pono. Którdy ?

Drog cierpie i smutków czeczych, którym Ty, jak

piachowi morza, rozmnaa si pozwalasz, a my le-

dwie tysiczne usuwamy gdzie ziarnko. Taka to

nisza droga, lekarzy, za widmem rycerzy bd-
nych."

Nie prdko oderwa si daa szkapa od kp
trawy na rozdrou. Wreszcie truchtem ruszy z miej-

sca, — roztrzsie nad swym grzbietem kopak le-

karza, obiiukuje o swe boki cienkie piszczele wdro-
wnego klerka.

17*



„D okd?.. Dokd?.." — swarzy siq w my-
lach kacerz i z najmilszym dla si^ Bogiem.

zLdaleka, dug po gocicu wstg wi siq

w blasku ksiyca pstry tabor wagantów. A te

ich zaszeptania rozrechoc si raz p>o raz w po-

chodowy rozgwar gromady i cichn znaga, jak te

abie chóry po nocy. Gdy tak zmilkn na czas jaki

w zadumie nad polegymi towarzyszami, wyda im si

ta cisza, jakby poniechaniem alów nad nimi, —
wic westchn tumnie. aobników korowodem wy-

ruszyy dzi waganty w wiaty.

We krwi spalio si rozpomienienie niedawne.

Ofiar kilku aków, siacza, linochoda i glarza, —
ran wasnych wcale nie liczc, — pomogli oto panom
do przebicia si z grodu. Panowie hen gdzie odje-

chali! — ku swym sprawom szczytnym, ku swym ce-

lom górnym, ku wysokim przeznaczeniom paskim!

Ochotniki zacine na gocicu pozostali : pogrzeb

swoich, jeli moesz, i wracaj, jak umiesz, do swej

doli, — jue jest niepotrzebny. Dymem gryzcym
dopalia si pochodnia zapau. Ostaa po wszystkiem

ta gorzka próno, z posmakiem jakby krwi samej, e
si tgo bio o co, ku czemu, za co, — czego ani

oczy nie zobacz, ani dusza nie dozna. Panowie sami

tylko wiedz. — Graal?.. Bdzie, znajdzie si nie-

chybnie, powiadaj. Bóg ich tam wiedzie raczy!...

onglerzy bo nasi obiecuj to — tak tylko: dli
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> sztuki, — duszom na rozpranie si z powszednioci.

Panowie zasi — po prawdzie. A Bóg chyba tylko

f wie, w czem jest wicej prawdy.

Powracali tedy mylami ku swej doli, kurczyli

si ku niej duszami.

Cign oto po gocicu i wzdychaj tumnie.

Niedwiednik, który, dla cikiego kroku swego

zwierza, pozostawa zawsze w tyle, mitry dzi nazbyt

po drodze. Ze mier u bramy grodzkiej go nie do-

siga, porzuci krwaw siekier i chwyci si znowu

acucha igry: dawa si z powrotem bestyi. — Kto

za do doli swej od progu mierci powraca, tem

arliwiej oglda si pocznie za dawnych dni ciejjen"

lub tsknot ich bodaj.

Od czasu do czasu zatrzymuj si towarzysze

na gocicu i hukaj na niego zdaleka. Patrz: —
przysiada znów niedwied na zadzie porodku drogi,

pysk aonie, jak na zawycie, wyciga, rozdyma

chrapy: le niuchy w gocica mgliste po ksiycu dale.

Daremnie obaj tskni za sw pani, daremnie

wypatruj skoczki na gocicu, od bramy grodzkiej.

Muza wagancka zdradzia tym razem nietylko

goliarda, lecz i towarzyszy wszystkich.

Ali niedwied tak si szarpn znienacka, e
a wyrwa swemu panu acuch z rki. Z mgy ksi-

ycowej wynurzya si nagle od strony miasta garst-

ka najbardziej zapónionych aków. Czyj pacz roz-

lega si midzy nimi. A oni prowadz t paczk
z pogrzebow atency i nawouj kamratów, aby

przystanli, pojrze, kogo si tu przywiodo z grodu.



Wrzaw, raczej miechu i zdziwienia, nili ra-

doci, powitali wag-anty — dziewk z gospody.

aki wdziczne nie opuciy jej w aobie: oder-

wawszy si od bruków ulicy, przy ciele glarza, tu

j ze sob przywiody. „Ma cae ycie przy beczce

teraz p)aka, niech szerszej i weselszej doli na wiecie

zaizna. Zwaszcza, e i z gospody nie wiele zostao

po tern porbaniu stoów i aw". „Niech idzie!" —
godz si wszyscy. Gdzie? — po co? — nikt w tej

kompanii o to nie pyta. Gadkarz paszcz swój czar-

ny na ramiona jej zarzuca, by si tak nie trzsa
w paczu i godniej przedstawiaa si oczom w swej

aobie. „Sdzono!" — pocttKa j zarazem po ko-

chanka stracie.

„Moiciewy! moiciewy!" — rozrzewnia si tem-

bardziej dziewczyna. I cignie z nimi w wiaty, pra-

wie e nie wiedzc o tem.

Kobieta rosa wydawaa si cakiem okazale

i dorodnie w p)aszczu czarnym. A si nad ni za-

stanawia jli waganty. Nauczyby j igry jakiej?..

Skoczki nie ma, — i moe wcale ju nie wróci...

Ze za gruba?... Schudnie, nie bój si, na chle-

bie naszym; zwaszcza gdy kawa wiata po goci-
cach przebiegnie... Ze gba jej si wieci? Zblednie,

odglansuje si i na policzkach, wj'biel si i te rce
czerwone przy robocie naszej. Taczy zasi bdzie
miaa czem: — dziewczyna jak o! Byle tylko na-

uczy.

„Niedwiedzia nauczy, dla czegoby kobiety nie

mia? Nie wici garnki lepi, nie wite pono
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t i tacuj. Niech tylko z nami wytrze si nieco po wie-

.; cle. Najmdrzejsze, najbardziej szczwane staj si za-

\ z^Aryczaj te, które zamodu pogrzebmy tkliwo. Niech

[ tylko zeszczupleje, uwysmukli si, wypieci i udelika-

tni rczki, a pod rzsy wemie to aksamitne nasta-

wienie oczu ku niedbaoci. Jeszcze o kwiatuszek

polny skomli bdziesz za ni, modziecze niejeden !..

' A niech si dopiero przyozdobi dumnie w stroje i fu-

tra, niech ubarwi szafranem wargi, nozdrza i uszy,

niech w chrapki wemie to pomiatanie wami, — pa-

nowie!... Wy to wszak wiecie najlepiej, e wszystkie

one: brylantami przez was obwieszane, zmysów wa-

szych panie — z naszych to szkó kobiety, z naszych

akademii waganckich !.. Z jakiej gospody si wywo-
dzi, od jakiej beczki wzita, rozpytywa nas pewnie

nie bdziecie ; a my, kamraty dobre, jak kamie w wo-

d w niepami to rzucimy."

Narybek zasi najmodszy: aczki, dzi dopiero

z grodu od matek zbiege, zbyt s oszoomione wszy-

stkiem, aby dziwi si czemukolwiek. Uskakuj tylko

kademu z drogi, czapkujc gboko nawet tym ry-

batkom o barwionych twarzach, które, przypatrujc

si im bacznie, ju sobie wybieraj ród nich ksy
co najsmaczniejsze. Za matkami w grodzie, te pierw-

sze na szerokim wiecie powiernice modziey, wy-
pytuj ich yczliwie: dokd te pan Bóg prowadzi?

ku czemu to wynioso ich dzi z grodu? — Wic mód
zwierza si z zamierze swoich tym paniom nieszpetnym

:

Dugo w waganckiej kompanii nie zamierzaj

pozostawa, co innego ich nci. Ponie nad wiatem
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wielkie lumen wiedzy i sztuki wszelkiej: Pary si^

zowie. Goliard bdzie wiedzia napewno, kdy
droga do Parya, i wskae im, kiedy i gdzie skrci
trzeba. Okrutnie to daleko, mówi, — daj Boe za

rok tam zaj. Byle tylko przez bramy wpucili, bo,

sycha, przepenione jest to miasto od aków, a ze

wszystkich wiata stron pyn wci i pyn ku niemu

te rzeki modoci.
Wic si tem zamartwiaj aki, czy starczy aby

dla nich miejsca w Paryu.

„Starczy!" — pocieszaj panie uprzejme.

Pozwoli Bóg i lichemu aczkowi z najguchszego

grodu dotrze jak ptnikowi do onej krynicy cu-

downej. Inny tam jest porzdek spoecznoci, nili

wszdzie. Króle tam panuj wite, a duchowne

wadztwo dzier biskupy najuczecze, kolumny ko-

cioa Boego. Miasto za, dla lepszej zgody, podzie-

lone jest na dwie czci, mówi: na wyspie, przy

zamku gród dla mieszczan i wszelkiego gburstwa

;

za rzek za, na górze witej Genowefy — miasto

dla owieconych : uniwersytet si zowie. Za
w tym to grodzie klerków, po wszystkich

klasztorach, kanoniach, przykociókach, najwiksze

mistrze wiata ucz wiedzy wszelakiej. Za na uli-

cach usyszysz tam rzeczy takie, za które u nas turma

I kltwa. Bo co mistrz w terminach uczenie wywie-

dzie i acin w gowy woy, to ak niejeden piosnk

na ulicy wypiewa, ku zohydzeniu mnichów i ich

nauk, — bo z mnichami wre tam walka okrutna.

Muzy — na które u nas wypaskudza si mieszczuch
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gburny i dufny, któremi pomiataj wzgardliwie pa-

nowie — s tam w wielkiej estymie i osonie. on-
glerom wszystkie tam pieni wolne... Duch tam kró-

luje, a wielko rzdzi i owieca.

Tak wynurzaj siq aczki przed rybatkami.

Modzie, w yciu wiea, nie umie jeszcze wymiar-

kowa granic kobiecego rozumu i zaciekawie. I owo,

,Muz', ,duchem' i .owieceniem' atakowa zechce

kad.
„Mhm!.. mhm!.. mhm!" — za jedyne akom

przytakiwania sycha byo tamtych kobiet chrzka-

nia macionie.

Tak si skoczya przyja aczków z nieszpet-

nemi paniami. „Gby zielone!" — myl o nich

kobiety.

Cika gupota kobiet lekkich musi poczeka a
modzie zchytrzeje lub zgnunieje duchem do dam-
skiego towarzystwa.

Pierwsza iskra pychy klerków zatlia si w ura-

zie aczków. „N on des feminae animam
t u a m", — szepcz do si, zdobywszy osobicie t
wstpn mdro ycia.

„Wrócicie do nas!" — myl rybatki.

Wiadomo: kto aczkiem od waganctwa rozpo-

cz, temu mierzn bdzie zawsze ycie stateczne;

ten do goliardowej familii i ze szkó, jak do rodziny,

powraca. A cho, w skrusze, znów przez roczek jaki

fadów w szkole przysiedzi, alici zwieje znowu na

gocice, — ak wdrowny! Koció biskupa mie
z niego nie bdzie. Bo nad szkc^y i kocioy milsz mu
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si stanie ta po gocicach academia vago-
rum i jej Musa pedestris. Przy niej wykszta-

ci si w rzeczach, których z ksiek nie wyczyta:

ycia si nauczy, kobiet si nauczy, rozumu si na-

uczy. A inne Muzy nie zobczej mu przy goliardzie.

Bo cho wiele mdroci wiedz nauk doktory po

szkcJach, — poeta wie wszystko: poeam omnia scire

oportet, napisane jest.

Tylko te aczki, które dzi dopiero z grodu

zbiegy, nazbyt to jeszcze nieopierzone byo, aby im

ponad wszystko na wiecie nie imponoway szkoy

i nauk doktory. Na to jedyne junactwo sta ich

byo od siebie w marszu wagantów: owo na zapie-

wanie chórem tej pieni goliardowej: „Gaud amus!"

A ich starsza mód przycisza musiaa: — e
tej pieni goliard nawet sam ju cakiem nie lubi,

jako e nazbyt czsto rycz j aki pilne po szko-

ach. Spotkao tedy aczki drugie dzi rozczarowa-

nie w afekcie, — tym razem do goliarda.

„On nie lubi szkolarzy?"

„Nie."

„Hm ! . .

"

Innejby pieni posucha im, -— powiada mód
starsza, — najpikniejszej, najbardziej waganckiej,

jaka jest : pieni Arcypoety!
To sowo elektryzi^e aki : jakeby nie wiedzie

!

sJe sysze nie przytrafio si nigdy.

Wic starsi i najmodsi hurmem zgarn si do

goliarda; otocz go rzesz wyznawców; dopraszaj

si o ros sowa, o chrzest pieni. Goliard gdziein-
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dziej Udzi mylami (hej ! za dziewczyn lekk ; nie

wiedz o tem aczki niedowiadczeniem dumne),

wic w pierwszej chwili nie rad ich koo siebie wi-

dzi. „Ja nie bakaarz, bym kilka razy cokolwiek po-

wtarza." Skoml aczki o sowo Muzy, gaszcz go

po rkawach, w rami cauj. Kotuje si wokó
niego na gocicu rzesza moda.

Wic, dla skrzepienia w modziey waganckiego

ducha, ima si wreszcie gli z temi sowy Archi-
go 1 i a r d a :

Factus de materia
ciniseiementi,
similis sum folio:

de quo ludunt venti.

Mdry w ska wbija
domu fundamenty,
wagant nurtem pyn
w bdnej doli skrty.

Nie zdzier mnie wizy,
nie strzymaj klucze:
wolnych w wiecie szukam
z lunymi si wócz.

Ni to ptak w p o'd n i e b i u,

za niecigem kr;
ni to ód bezsterna

I Urwaa si nagle pie i przycichy gle. Gdy
I
oto towarzysze wszyscy, jeden za drugim, klka po-

czynaj u figury na rozdrou. A szyje ryb^tów wy-
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dtuaj si^ poniewoli, jedc u tych owiec Dobrego
Pasterza. aki odczytuj uwanemi usty stówa,

niedoczytane wonczas przez lekarza na koniu:

„ Dokd idziesz, drogie dzieci?...
Jam Z b aw iciel twój jest przecie.'
Po z d ró IVe mnie c hrzec iani n ie

,

Pochwal Boga w Boym Synie.'

„Bd pochwalony!" — zatrzepocz si grom-

kim chórem na odczytane przez aków wezwanie.

I poczn wraz odmawia pacierze, a egna si

gsto i w piersi bi. Tak si namodl za polegych

towarzyszy, nasmuc u figury; wreszcie powstan
z westchnieniem i rusz dalej szlakiem wdrowania.

Nie dwign si tylko goliard z klczek. Za-

trzyma go przy sobie Pasterz tem pytemiem

swojem:

„Dokd?"
„Otom bezwiednie sam wprzódy odpowiedzizi

sowem Archigoliarda. Takie to nasze drogi,

poetów, — za widmem rycerzy bdnych. Ten ci

wypiewa je — wiekom pono."
Zwisa mu ja gowa w kapturze.

„Odrywasz nas. Panie, z drzewa zakorzeniaego

w murach ycia, aby si rozsieway po w^iecie ocho-

czo serc i nad ducha ywotnoci lampowa zawsze

czujno. Po co?... Ty jeden wiesz. I Pawe twój. —
Który zasi liciem ponym, który owocem rozsiewnym

od drzewa si oderwie, — kto z nas wiedzie moe?—
i kiedy? — i przed kim?!.. Grzmi kocioy
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od pieni naszych, my w kuglców i wesoków kom-

panii z spron piosnk i gawd cigniemy przez

gocice. Roznosimy po wiecie czowieczestwa

kielni i mot, i gle, i pie, i sowo, — sami wy-

trceni ze spoecznoci chór czowieczestwa..."

A si w tem zadumaniu wmyli poniewoli

w arliwo zamodlenia. Koni si jeszcze niej gowa,
splataj poniewoli rce.

„Jeli mnie liciem p>onym mie nie chcesz, nie

daj zatraca ziarna Twego w skorupie ciaa mego

!

Nie daj, by pier zbya prawej gorcoci wagantów :

ptniczego aknienia i aru tuaczy. Nie daj ich ukoi
u adnej strugi!.. Zasi u pierwszej bodaj kauy
wolnego gocica daj zmy, — zmy z oczu i serca! —
wszystk miako dz i smutków razem: lgn si,

niczem w ciasnocie murów grodzkich, w kadej cieni

dusznej... Wyzwól! upogodnij dusz! Skoro mnie

za bram kadego miasta, na wiatry eniesz, nie daj

bra w dusz murów zacienienia. Skoro ze mnie

wiata wóczg uczyni, daje ku tej doli i serce

wiata, by ogarno wszystkie rzeczy czecze: —
Jesul cor mihi crea mundum !.."

Uderzyo czcrfo w kamie na rozdrou.

Po drugiej stronie gocica pomyka si chykiem
brat franciszkanin. Za siebie, w stron klasztoru,

wci si oglda, egna raz po raz i zatula w habit.

Z miesicznej mgawicy, z gocica opylnej bieli,

wynurza si w pene w^iato ksiyca stwór dziwny:

chwieje oto skrzydami w podrywach mikkich, ni to

plsa ni polata rozchwiejnemi pióry. „Ptak, czy
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strzyga?!.." — przerazi si mnich. — Nie skrzyda to

pono wiej w oddali, spostrzega wreszcie, lecz dziew-

czyny rce biae. I nie pióra to na wietrze opoc,
lecz jej ramiona w stroju czerwonym pod ratuszkiem

zwiewnym, ustrzpionym jak w pierze. Niesamowicie

to jednak gitkie, i skrtne, i polotne na stopach,

a ochocze po nocy u dróg rozstaju. Srebrz si po

ksiycu blade rce i twarz dziewczyny... „Nie nimfa

to jaka z nad tego tu strumienia?.."

„Wolnam i ja!" — huknie nagle wyrzucajc ra-

miona ku górze. Jak agiel powiaa chusta w obo-

gu pierzastym.

„B a c c h e !
!" — dzikim wrzaskiem odkrzykn

jej si zewszd rybaty.

Witaj pani sw zapónion, — królow cy-

gastwa swego.

Gdy tu za ni, na gocicu, wyania si nagle

przed oczy mnicha posta ju dla nieobca: czecza

napozór, lecz na kolich raciach; w kudach gowy
wij si rogi capa. Na przedkocielnym placu 'do-

pad go ju byo stwór taki, ró królowej wyj mu
wówczas z garci i parskn nad nim jak ten ko. —
Tym razem struchla mnich tak, e o zaegnaniu nawet

zapomnia.

„Ono to jest! — myla, — to z(o, które z ry-

batami w gród naszo. On ci to w postaci wasnej:

zy pasterz! który wypdza w wiaty trzod

sWoj... Ostatni wynurzy si z grodu, gdy wszystkie

ju dusze tuacze z niego wygarn."
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Lecz on stwór mijajc oto figur u rozdroa,

przyklkn na jedno kolano, egna si raz i drugi...

Z nieufnoci oglda si mnich na kamienn
posta Jezusa -za-murem. Wic nie darmo

chcieli dominikanie zburzy t figur, e kacerska:

pogaskim ksztatem zdziaana. I zo, a czary na

rozstaje przynca.

A tamten cap tymczasem, popdzajc trzod

swoj, przygrywa sobie na fletni pasterskiej. Stpa
lekko na kopytkach, koysze w chodzie zad tusty.

I dmie w dwoiste piszczaki swoje.

Gra cicho, — rzekniesz, gosem tego strumienia,

który na nurcie skrtu w dwa zabetania dwoist
nut cigle si swarzy. Na organach nocnej ciszy

wygry^va si wci ta muzyka sprzeczna: gdy nuta

jedna szklanym gosem, jakby nimf swawol pluska,

ta druga ,— samego nurtu koniecznoci bulgoce,

prdenr rzek wartkich na kamieniach zagra, a pod
dali zawiewem i morzem wielkiem w przeczuciach

swych szumi... Tak si gdzie pie P a n a u kadego
nurtu... Po dniu wielce sonecznym skoczniów mu-
rawianych bezliki bior strumienia nuty na tysico-

gosowy chora swoich namitnoci po nocach uts-

knienia. Czyni si wtedy muzyka zaklta: mru
si, — bacz, graj! — gwiazdy na v/yy. wiat cay
za organy staje, na których wygrywa si gdba
tsknoty niebieskiej — pod te chóry na niy, jak pod
wielki spazm namitnoci ziemskich.

Dmie Panek w dwoiste fletnie obie nuty ycia
i wie,wieczycie sprzeczne, w swoich uroków harmonie.
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Kiedy niekiedy zawtórzy mu z oddali A r c y-

poeta sam w aków chórze

:

Factus de materia
cinis element i,

similis sum folio:
de quo ludunt v e n t i...

I ten chorau spazm:

„nunquam permanenti!.."

idzie mnich na wdrowanie dalekie, za morze,

ku Ziemi witej. Nie z dobrawoli pielgrzymi brat

i nie za pobonych myli przewodem. Wiod go

w wiaty, ni te topielice w wody wielkie, one dwie:

Sintgunt, wdrownica gociców, i jej towarzysza

Saga...
Gdy rybatów tabor w mgawej pK5v/iacie do-

tar nad urw gocica, w ku midzy borami, i za-

kbieniem mar czycowych (zdao si mnichowi) za-

roi si tam w górze, — ksiyc nie opiera si

o przecz, nie zamyka przepaci, lecz, umniejszony

ksztatem i janiejszy barw, f>yn jak w chmurze

w mglistej otoczy.

W czem led>fvie si rozejrzawszy, daremnie mnich

powieki przeciera: — ju i ladu nawet nie byo
po wagantach.

Pochód ich cay run snad na tamt stron :
—

w przepa wiata i czasów, — wanie jak ten str-

cony chór czowieczestwa!..
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Na mlecznej omgl wokó ksiyca rysowd!a siq

tylko cieniem rogata gowa z piszczak u wargi. I cho
tak wyogromniaa ksztatem, olbrzyniieje wci jeszcze,

rozwiewa si na widnokrg cay, — wsika, rzekniesz,

w Empireum samo...

Przedwit to moe rozsnuwa tak goce obo-

ków wokó pónego ksiyca.

Na dalekim gocicu doganiaj ju oto mnicha

pierwsze gosy witania z murów grodzkich. Pieje

kur klasztorny, jak co dnia przed witem, — odzy-

waj mu si ze wszystkich stron miasta te gosy po-

wszednie. Tam, w klasztorze, na dugo przed jutrzni,

zrywaj si w tej chwili bracia franciszkanie, wszyscy

zatrzepotani w ocknieniu radosnem, jak to Boe
ptactwo czujnoci.

Kadem serca uderzeniem wraca mnich do

klasztoru: — przepa dusz tuaczych ujrza na

widnokrgu grodzkim.

Dobry Pasterz podj na rozdrou owc
zbkan, na bary j wzi^ i odnosi przeorowi, —
w stron grodu o wicie idcy.

Wród tych op>alów i perlistoci cichego zaranka.

Oto mury miasta otrzsaj ju z siebie tuman
nocy: doem zatulone w bielejce opary, po wieach
i blankach ociekaj ju ron czerwieni. Gdy uroki

tsknot ksiycowych zalegay jeszcze nad duszami,

pierwsze gosy witu obwcrfuj zaprzacom radosn
czujno dnia powszedniego: — ju oto kury wtóre

piej najwyraniej : — Christus natusestl..

18



dy u furty klasztornej ima si^

brat krzya koatki, staa mu
rka... „Szkatua twoja kwe-

starska — gdzie?! I w czyich

rkach ?. . A za co oddana? "

Kod zwiso rami, odpade

od krzya. A i próg furty,

gdy do czoem przyleg, odpy-

cha precz:

„Po co tu si zwlók mnichu? Rozwóczy
chuci po klasztorze ? Zamci te wite cisze wzi-
tym w siebie zgiekiem kobiecego ducha? On duch

i najsurowsze mury samotnoci pokruszy zdoa.

Id, id, przeklty, z myl o kobiecie w wiata
zgiek! Za onglerami piewaj na kobiet cze! za

skoczkami po rynkach skacz! za goliardem kocio-

owi blu! — Oddaj habit, oddaj sznur!.,"

Rozpaczliwym zaciskiem ramion przygarnia mnich

do piersi habit, sznur i róaniec. I, odstpiwszy od

furty, j si bka koo muru, doni po nim wci
wodzc. Tak zczezn, powiadaj, mnich niejeden

wypdzony z klasztoru, cho go miosierdzie braci

podkarmiao u furty, z misy wystawianej dla psów

zbkanych.
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Wreszcie powali si^ na klczki, gdzie u wga
na zakrcie muru.

Tu bywa kres jego wdrówek codziennych:

tu przychodzi co ranka, zdobi kwiatami podnóe
Tej oto, któr pobono braci wystawia w kamie-

niu, by strzega od zego granicy klasztornej. Oto
kwiaty na poy ju zwide, które wczoraj o wicie,

wychodzc na kwest, zoy byo u Jej stóp.

Wszystkie wite i rycerskie panie nabieray pod
pdzlem brata cichoci Jej kamiennego lica; karty

przeorowej ksigi zaludniay si jakby smukemi sio-

strami Tej oto postaci; — w zoto, bkit i purpur
przystraja je pracowicie pdzel mnicha. Jake si
cieszy przeor kad tak pani na karcie! Kada
mu bya najpikniejsza, e zawsze do Tej tu podo-

bna. — Gaska mu wtedy gow, pochylon nad

prac, i mawia:
„Z najczystszego róda piknoci niebieskich

pijesz, bracie ukaszu, dary sztuki twej... Pomnij na

cnego aka, który si aski tego cudu doprasza: by

ujrze na wasne oczy Przenajwitsz Pann. Ze

olepn musi — powiedziano mu, — kto j ujrzy za

ycia w gloryi niebieskiej. I na to si godzi:

takie mia oczy chciwe najwyszego pikna! A prze-

cie, w chwili iszczenia si wymodlonego cudu, ak
chytry, jedno oko przysoni, by je zratowa dla y-
cia. Ujrza. Olep na oko, które widzenia doznao.

Lecz odtd okiem uratowanem na adne piknoci
wiata spoglda ju nie chcia. Habit najsurowszej

reguy na si wdzia i strasznie tskni do mierci, —
18*
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by zjawiona na chwilq doskonilo módz ogl-

da zawsze."

Jake siq spaka mnich przy tych sowach przi

ora. I jake nawiedza odtd co ranka t tu Posta,

kwiatami j przystrajajc. Jake pi oczyma cicho
Jej lica w kamieniu i z surowoci dziewiczego ksztatu

to mikkie wychylenie szyi. Jake ni dla Niej na

karty ksigi obiel i bkity szat najpowóczystszych

w najpikniejszej gloryi zota.

Lecz pocz go przeor wysya za kwestarza na

odpusty, by nieco farb wiata w oczy wzi, Tej tu

na paszcze a korony do ksigi zdobniejsze. Blednc
poczy mnichowi wasne kolory na kartach ksigi,

pezy i klasztornego ogrodu kwiaty: kramów blaski

barwiste przynosi w oczach, w sercu tsknot ku

Ziemi witej, a w mylach nieodgonione wspomnie-

nia tylu wejrze niewiecich. I jy panie rycerskie

pod pdzlem mnicha przystraja si w barwiste stroje

sukiennic, wystpowa stop z pod szat dugich,

przegina umilnie kibicie, a rczkami wywodzi co
zalotnie przed twarzami swemi. Oyy pyostaci prze-

orowej ksigi.

Powiada przeor dobry, e grzechu w tem nie-

masz jeszcze adnego. A jednak tu si zamcia kry-

nica piknoci niebieskich, tu si odwróciy oczy ku

ziemskiej krasie!

Czoga si mnich na klczkach i bije w piersi:

„I oto wziem dzi w oczy najpomienniejsz

purpur wiata. I w ogie y swoich. I na usta.

Tu, tu na wargach j mam! — bo tej róy, rzuconej
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mi przez królowa, ustami tkn nie mic, jam wszyst-

kie jej ciernie... Nie pomogy bicze!"

Porwie si mnich z kolan i przygarnia piersi

ca do podnóa ywego kamienia, midzy te lilie

wczoraj tu zniesione.

„We, bracie ukaszu, te kwiaty..."

W ten szelest osypywa si jy kwiaty ju po-

wide.
„We... I nie przyno Mi ich wicej, — syszy

dalej w tym poszumie smutnym. — Sprawi, e nie

odtrci ci od furty przeor dobry. Ale obrazu Zwia-

stowania nie maluj: ja nie chc by mi ona zwiasto-

waa!"
W zakaniu gwatownem przypada mnich usta-

mi do stóp witych ; luby wiernoci w przysigach

odmawia.

Ali z tyu za rami co go kleszczem chwyta

i odciga precz od ywego kamienia.

„F r a t e, — usyszy nad sob, — zakocze
wreszcie to bogomolstwo swoje. Moja sprawa do

ci zwoki nie cierpi: — rozkaz! wola królowej!"

„Kto jest?!., jeli jeste?"

„Karduelowego dw^oru marszaek, królowej Gi-

newry poufnik, ksi z onglera- opowieci sam!"

Uskoczy mnich w ty, — zastpi ono mu drog.

„Na zamek mi z miejsca do Fani pójdziesz!..

Daremnie tak si zwijasz, skrcasz, w habit zatulasz,

a rce przed si prysz... Jake ty ndznie poniy
w sobie rycerski grzech pana Lancelota, który —
przez onglera opowie a serce skazanego rycerza —
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wzie na siq w pocaunku warg jego... Teraze ci

to, mnichu, dopiero za gow si ciwyta i ciemi

rkoma Jak od razów przysania! .. Gdzie pokuta

obiecana?!.. Wic po grzech pana Lancelota same-

go, wtwojem sercu dzi ywy, zgaszam si

tu. Poje?.. Najskrztniejsza to dzi robota nasza,—

szatanów, — zbiera onglerowych powieci niwo
po sercach ludzi osiadych."

„O czemu raczej z wagantami na kres wiata
nie uciekem ? !

"

„Do kobiety, czy od kobiety precz, — gd>

z myl o niej, — jedna to droga!.. Wiesz wszak,

f r a t e : opuci i wity Aleksy umiowan on, dla

duszy swej, dnej zbawienia. Alici, po siedemnastu

latach tskliwej mki, ebrakiem zwlók si pod jej

progi, aby si lica napatrze. I umrze pod jej

drzwiami. By po nierychej mierci swej maonki,
w trumnie nawet ustpi si lubej, jak w pu, —
i zatuli zbielaemi komi ramion."

Wyrzuci mnich ku niemu donie obie:

„Przeklestwo sowu twemu! Niebiesk to ju
wonczas mioci wity Aleksy..."

I usyszy on miech piekie, o którym powiadaj

pokutnicy, e jest jak rozdarcie agla, jak starganie

acucha kotwicy i strzaskanie steru. Fala wspom-
nie wieckich porywa lich upin odzi naszej i nie-

sie na falach marze w okrutny zamt wiatowego
zgieku.

„Nie umkniesz si mnichu woli orlicy. Posu-

chaj, jak skwirem tsknoty odzywa si z zamkowej
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wyy. Wi^c zbd mi wreszcie mniszego pegania

ciaem i dusz: odraza w niem dla kobiety! Tym oto

paszczem pana Lancelota, który ci na bary zarzucam,

przystroisz siq do Pani, Lancelotowy miecz i tarcz

w rkach dzier ! . . W puchaci purpurowego oa
czeka na ci przebiaa Pani w zotych wosów chu-

cie. Pacze noc ca i kaprysi w rozmarzeniu pik-

noci swojej, e za twym uciskiem wstpi w wiecz-

no — urod ciaa swego."

„Nie pójd!" — tuli si mnich do ziemi, radby

jak kret ciaem si w ni wcisn.
„W jestwo wzi musz i si do Pani przy-

wie. Kazano!"

Rozchyla si ciemne skrzydo paszcza; byska

zbroi i miecza pogro.
Porwie si mnich z ziemi i przypada piersi do

ywego kamienia:

„Ty mnie chro !

"

„Czynnie zu si brofi!" — usyszy Gos.
1 star si w tej chwili ze szczkiem miecz w do-

ni brata: — nie mnisza wola, nie czecza sia targna
mu rami.

„Z prawa szczyt! — ostrzega Gos. — Za-

staw si!"

O tarcz hukn cios wroga.

„Krzep si!"

Mnich poy habitu za sznur zatyka, bysi nie pltay.

„Nastp!"

Natrze mnich ze wszystkich si, — nie swoich

si wszelako.
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„W szom!.."

Uderzy Lancelota samego moc, gdy na cze
swojej Pani wielkoludów gromi. I usyszy trzask

okrutny hemu i czaszki razem: — run do stóp

mnicha szatan pogromiony!

Jeszcze si targa rami brata zwyciskie, jeszcze

ciska krzepko w kuaku, — nie rkoje miecza

przecie . .

.

Róaniec tak kurczowo trzyma, — postrzega

mnich teraz dopiero.

Za rka druga — za tarcz ca — dziery

mocno przed piersi...

L i 1
j , — widzi brat teraz dopiero.

Otworzyy si mnichowi oczy.

Pad na kolana, sunie na nich ku stopom ka-

miennym swej Pani. Lecz oto krzyk tryumfu w zwy-

cistwie nad szatanem zastyg, zamar mu na ustach

rozchylonych. — I w nag jakby niepami zapada

wszystko, co byo przed chwil. — Bo stokro wik-

sza rado, przemoniejsze nad wszystko zachwycenie

rozpomienia go wskro. Oczy otwarte na wiat nie-

ziemski widz, widz jawnie! — czego dusza nie

ogarnie chyba... I ju tylko ten szept olnienia wy-

trzepoce mu si z piersi:

„Królowo wszechcudna!.."

W otwartej furcie klasztoru sta przeor z bra-

tem furtjanem i co mu prawi nad gow pochylon.
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Milczenie snad nakazuje, bo z palcem na ustach

a drug doni na piersi chyli si^ pod kapturem brat

furtjan.

Z posochem w doni i torb przez rami^ wy-

rusza pasterz szuka owcy zbkanej. Zrzadka za

furt wyglda: i oczom i nogom starym wiat nazbyt

rozlegy: daleka mu tedy droga pod klasztornym mu-
rem, — dalekie wdrowanie...

Trzsie si gowa i broda siwa w smcie piel-

grzymiej zadumy.

A nakoniec, — gdzie u wga, — pi^y muru
zakrcie, — ujrzy najmilszego dla si brata. Klczy
oto mnich z rozstawionemi ramiony, a tchu prawie

w piersi nie czerpie: taki si oderwany zda od

wiata. Spad przeorowi ciar z piersi: nie ciaem,

a duchem zabka si ten wagant mniszy ród od-

pustowego wczoraj zgieku w grodzie. Zna pasterz

dowiadczony trzod swoj: po samej skrusze klcz-

kowej odgadywa acno popenionego grzechu na-

tur. Za ten tutaj wspomaga jeszcze klasztor gor-

liw modlitw i pod jego murami.

Podchodzi tedy do mnicha, kadzie mu rk na

gowie i powiada za wymówk ca:
„Strze si, bracie ukaszu, by ci Bóg nie odj

darów sztuki twojej z duszy nazbyt wtej, któr na-

wet odpusty zamci potrafi; by nie uprzykrzy so-

bie i mojej powolnoci dla ci. Wszelako susznie

czynisz, wóczgo, e si do Tej tu garniesz, która

i za wagantów dusze najniestateczniejsze zastawia si
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zawsze przed Bogiem, — za co ma od nich pieni

i muzyk, jeszcze pikniejsze od mniszych."

„Ojcze, ja nie olepem, chocia...!"

Wzniesieniem dwóch palców mówi mu przecr

nie dozwala.

„Ojcze, ja doznaem...!"

„Nakazuj ci, bracie ukaszu, milczenie w mo-

wie innej nad pdzle i farby, aby tem wymowniejsz
staa si przed Bogiem. Im gbsze doznanie, tem

cichsze milczenie, — i w modlitwie. A kto pracuje,

modli si, — powiada wity Bernard."

Poczu si mnich pod mocn rk: wracaa mu
ufno do samego siebie.

A gdy stanli u furty, miao uj krzy koatki.

Przepuszcza ich brat furtjan z palcami na ustach,

a drug doni na piersi. Zamkny si za nimi

wrota wiata, okoliy mury milczenia.

Bacznie spoglda przeor na krok jego saniajcs

si i to drenie co chwila, które nim wstrzsa bez-

wiednemi ju moe wspomnieniami dozna na wiecie.

Kae mu i za -sob do piekarni, na awie sadza,

sam mu przynosi kubek mleka i buk. Dugo trzy-

ma to mnich w garciach obu, nie spoywajc prze-

cie; cho mu buka, jeszcze ciepa, nie zakwasem

niecki pachniaa, lecz dobroci sam.
I nie posilajc si jadem wcale, krzepi si oto

chleba dotkniciem: — ustpowaa z czoa blado
miesiczna.

Gdy wtem odstawi nietknity posiek na aw.
„Szkatua moja kwestarska! — szepnie. 1 w pak
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pogity w przygnbieniu, ku ziemi opuszcza ramiona.

A si przeor nachmurzy przez chwil; odpdza je-

dnak z przed czoa domysy wszelakie.

„Nie godzi si nam biada nad strat doczesn.

Nie ty nas bdziesz ywi, bracie ukaszu, lecz aska
Boa. A czy ze szkatu i cenniejszych skarbów

klasztoru nie uroni, okae si rycho miar tego, co-
przyniós w w^ntrznej skarbonce."

Kae mnichowi odpasa sznur. I kiwa siw
brod nad ladami krwi na nim, nie raczc nawet

zapyta przeciw jakiej to pokusie byo: — w tak

wielkiej pogardliwoci mia grzech myli cielesnych

ród braci. Zadziergn natomiast ptl na kocu
sznura, zarzuca j bratu na szyj. 1 wiedzie go jak

na postronku.

Poj mnich kary zamierzenie: ukry si jaknaj-

gbiej w kapturze, a i domi jeszcze si przysania,

—

szepcze pacierze. Wiedzie go przeor podcieniem

kruganka. Dygoc ciany pohukiem organów, z kryp-

ty dochodz pomruki litanii i guche przyjki pie-

wacze, niczem oddechy i westchnienia samych mu-

rów klasztornych.

Wprowadza przeor mnicha do celi, wiedzie

w ny okna i przywizuje do wysokiego stou ksigi.

„T ci, wóczgo, penitencj zadaj, skuteczniej-

sz nad bicze. Do dziea twego wi ci! Stoisz

przed t ksig jak przed wrotami czyca, pod któ-

remi przejd postaci twego zaznania ziemskich pierz-

chliwoci, aby si tu czyciy sumieniem wiadomem.
Zasi powoki cielesnej, szat i farb, tyle im tylko uy-
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czysz, by kiedy nie do cia, lecz do dusz przema-

wiay."

iZy ciche spywaj po twarzy mnicha, gdy rce

same sigay nad ksig, po pdzle i farby.

A przeor, dobywszy dla si inn ksig, zaj
swe zwyke miejsce na skrzyni. Dobra, powszednia

praca gaskaa przez czas dugi obie te gowy.

W wielkiej ciszy sysza mnich tylko te westchnienia

z nad skrzyni, — nie cikie wszelako, — takie ot:

potoczne wzdychania staroci, niewiele co róne od

gobich turka na dworze.

A gdy si przeor naczyta w ksidze, kadzie

oto rk na kartach i prawi: — jak to brat ukasz,

cho w ptli pracy, jest najwolniejszym w tej chwili

czowiekiem na wiecie. Bowiem, za ask Bo, od-

czuwa niechybnie, jak z chaosu materyi grubej,

przez ciaa czeczego skorup uwiziony Duch si

wywietla.

I wysza ta wiato z ksigi i mnicha socu
samemu naprzeciw. Za socem zajrzay przez okno

i gobie ciekawe; dziwi si i wypatruj ruchliwemi

gówki : czy nie Franciszek to moe sam w bogo-

sawiestwa gloryi?

Póki ich przeor chust zdaa nie sposzy, po-

wiadajc, by nie przeszkadzay bratu ukaszowi.

Furkn nad klasztoru wie, polec w górne

krgi. I znów oto spadaj na okno celi, przynoszc

bratu za kolory do ksigi — zote bkity pK)dniebia

na swych skrzydach biaych.
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Ale przeor chust znów je p>oszy, powiadajc,

by nie przeszkadzay bratu ukaszowi.

f\cz z ksig na kolanach, ju jej przeor daw-

no pono nie czyta, — spostrzega mnich po nieja-

kim czasie. Kierowa si ojca wzrok gdzie przed

si i, jakby mury celi przenikajc, wpatruje si bacz-

nie w to widzenie dalekie; a czoa uwag nasuchuje

w ciszy — wntrznego chyba gosu. Wic mnich

pdzle odrzuca i ostrzy pióra. Rycho mówi pocz-

nie z przeora, a wtedy popiesza trzeba z zapisywa-

niem. Nierad powtarza sowo niedosyszane, a roz-

pytywaniem zmylony w toku, zasmuca si bardzo

i mówi cakiem przestaje.

„Pora nam, bracie ukaszu, przystpi do osta-

tniego ju, przy Boej pomocy, rozdziau ksigi. Niech

nam wybacz mistrze, niech si nie pogniewaj poeci,

emy lichem sowem i pdzlem mnichów podjli to

dzieo — na klasztoru chwa. Nie gotowem zawsze

mistrzostwem doktorów zdziaane ono byo, nie przy

Muz codziennej pomocy, jak u poetów, — lecz w go-

dzinach aski. Ile to razy daremnie zawisao twe

pióro nad kartami ksigi; nieme byy usta moje:

ponurzony bywa duch nawanoci trosk, nie wyla-

tywaa gobica z serca, które zawar smutek... A
nastawa ten dzie najradoniejszy, kiedy wszystko

w nas weseli si i woa z Dawidem: „Gotowe serce

moje! Boe, gotowe serce moje: bd piewa i gra...
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wstan o witaniu!" — Owó w szeregu ranków bo-
g-osawionych, ten poranek ostatni."

„W imi Ojca, Syna i Ducha," — egna si
brat ukasz, ujmujc pióro.

Ju przeor palec do czoa przykada, owic te

oporne sowa pierwsze, które przebij si przez ska
materyi ku róda gorcociom.

Gdy w teje ciwili przez uchylone drzwi wsu-

wa gow brat furtjan i, cho z palcem milczenia na

ustach, szepcze w alteracyi, jak ten zausznik dobr
nowin

:

„Wdrowny poeta u furty..."

Oburcz odmachnie si przeor w nieasce gwa-
townej :

„Niech Pan Bóg opatrzy!"

Zasapa si, zadysza cay, a i poczerwienia na

twarzy w gniewie — tak nieoczekiwanym dla brata

furtjana.

„Daj mu co je i niech rusza z Bogiem," —
zagodniaa przecie nieaska chwili.

A i teraz oto jeszcze wypra drc rk po

za si, ku drzwiom: zatrzymuje brata furtjana. Co
ten zda si przewidywa, bo z okiem nastawionem

przenikliwie, nie rusza si wcale od proga.

Opado rami, a wraz z niem i gniew; odmie-

niy si myli przeora:

„Nie godzi si nam franciszkanom odpdza od
furty onglerów i goliardów ze wiata; — s jak

oni ,m d 1 i b r a c i a', o których mówi Pawe, e im

wolno na pokaenie serc idzie. Nie godzi si nam
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ipomina, e onglerów to opowiemi o rycerstwie

dnem wykarmia bogosawiona P i a serce i tqs-

cnoty Franciszka. Nie powstydzi si wity Franci-

szek przywoa igrców imienia na nas francisz-
k a n y ! „Czeme my, sudzy Boy, powiada, n i s i

quidam joculatores ejus, którzy serca cze-

cze porusza winnimy ku radoci duchowej."

Z luboci suchaj brat furtjan i ukasz pou-

czenia przeora. I bo si t myl, e s igrcami

przed Bogiem.

Za przeor, powiedziawszy swoje, zapomnia ju
cakiem o goliardzie u furty. Nie zdziwio to wcale

mnichów obu : z staroci przytrafiao si to przeorowi,

a i z lekcewaenia spraw ziemskich, e przy ducho-

wnem pouczeniu o jego wieckiej przyczynie zapomi-

na zgoa. Oto teraz rozsiada si znów \A^godnie na

skrzyni i powiada:

„A d laetitiam spiritualem daj nam
Boe porusza serca czecze i w dziele naszem. Na
czememy to stanli, bracie ukaszu?"

„Jeszczemy nie zaczli, ojcze."

„Powiadasz?.."

Wówczas to dopiero brat furtjan zdecydowa
si przypomnie goliarda. Wysuwa si na rodek
celi z palcem na ustach, a drug rk wskazujc
jakby na mury, ku furcie.

„Aa?!... twój poeta! — przypomina przeor

teraz dopiero. — Przyprowad e go, przyprowad.
Pozwalam."
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Gdy na prog-u stan goliard w czarnym pasz-

czu i kapturze klerka, z ramionami skrzyowanemi

na piersiach, a z g^l i smyczkiem w kuaku, —
wydao si^ mniciowi, e zmora tej nocy docig^a go

w celi.

I ze zgforszeniem nieomal postrzega, jak wawo
podj si ze skrzyni przeor stary, witajc goliarda

z t askawoci dworn: — s li nowe pieni i wier-

sze na wiecie i e chtnie ich si tu posucha, g-dy

pikne.

/\\e on, spojrzawszy z pod oka na ksig
i pióra przy niej, pospnie co odpowiada, e zamil-

kn pono goliardowym glom, gdy pospolit mow
Muza i z ksig nawet klasztornych przemawia po-

czyna.

„Nasza, mnichów. Muza — cicha, — uspokaja

go przeor. I po staremu, acin tylko, jak goliardy,

swoje powiada potrafi. A i z tem nawet przed

trony biskupie nie p>ójdzie, ani przed swarliwe stoy

owieconych. Tu zostanie, gdzie i koci nasze."

I na to cierpko odpowie goliard, e gdy ywe
sowo pieni i wierszy martwe, bez tonu, w ksigi

si znów, jak u pogan, skada, — pora goliardom

i onglerom gli swe o kamie przydrony roztrza-

ska... A i próne zreszt te zabiegi mnisze: wina

igry nie przechowa beczka ksigi. Muza w niej sama

jak w trumnie ley. Mistrze po szkoach i aki o pil-
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[lych zadkach lubi trupy takie. Goliardy za nic

nnego podczas nie czyni, jak owo, e si piersi

5wych arem przykadaj do tej Muzy omartwiaej;

niczem ptnik do ywego kamienia przy drodze.

A gdy si^ im wyda, e cho niejakie w niej ocknli

tony, bior je czemprdzej na struny gli swoich, —
nie mistrzom, przedsi, i akom po szkoach, — lecz

ludziom, akncym po wiecie ywego Muzy tonu.

Zrazu wybysn ku niemu przeor mdrem okiem

i czoem. Ale przyjrzawszy si baczniej osobie, opu-

ci powieki.

„Bardziej ty mi si, bracie, o Muz troskasz

w pysze swojej, nili o dusz. Jabonki, widz, za-

niedbae, nie poywisz jej korzeni, a o jabka stoisz."

Przysiad si goliard na skrzyni i — skarcony—
ju nic zego nie powiada. Po chwili, chcc napra-

wi swe wejcie opryskliwe, wyciga obie rce w kie-

runku ksigi na stole.

„Gdy, naszym obyczajem, do owieconych tylko

przemawia pragniecie, niech Bóg postokro bogo-
sawi t ksig: niech jej uyczy ciepa serc waszych

i tonu najprzedniejszych gli goliardowych... Z go-

cicam tu przyniós, ojcze, gorycz swoj: inny mnie

tam cier guch wieci tak piersi rozrani, em od-

bieg kamratów do waszego klasztoru. Niech si tu,

w ciszy serc waszych, wykrwawi ma rana sw czar-

n krwi pychy, a do tej pokory ostatniej, w której

krzykn: — przeklte niech bdzie ycie moje!"

Pochyli si przeor ku niemu gwatownie i do-
ni stumi mu na ustach ostatnie sowa.

19
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„P i e r w s z e I . . pierwsze ycie ! powtarzaj za

mn, bracie, czemprdzej, by djabe, który si w tobie

miota, nie zamkn ci tem blunierstwem drogi do

wtórego ycia: — za temi tu murami, — gdy

do nich prawdziwie zatsknisz, — serca skruch,

a nie pychy ran... Pierwsze! mów za mn, jak

ka!"
„Pierwsze," — powtórzy goliard posusznie.

I wtedy dopiero przeor, uspokojony, odj mu
do sw z przed ust.

Goliard tymczasem o wtórem, o nowem yciu

pytajcym gosem do si co powiada i po celi fran-

ciszkaskiej jakby za niem si oglda. I ukrywa

twarz w doniach. Zmaga si a boryka z alem ja-

kowymi, który mu piersi a podrywa. Póki mu
przeor si tych rk z przed lica nie oderwie i nie

zatrzyma w swoich.

Mnich zaniepokoi si wobec tego nad sw ksi-

g; a e przywizany do stou, wyj nie móg, na-

sun czemprdzej kaptur na oczy i oburcz przysa-

nia uszy — przed wit tajemnic spowiedzi.

Omyli sie jednak brat ukasz w pobonoci
swojej: obu tamtym nie do spowiedzi byo. Oto

przeor, po krótkiej z goliardem rozmowie i wypyty-

waniach o co, chodzi tam i sam po celi; a cho si

bardziej ni zwykle trzsie broda jego siwa, krok

zda si mocniejszy, wawsz posta caa. (Tak bo

zawsze odmadza si przeor, ilekro poeta jaki wd-
rowny zabka si bywao do klasztoru).
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„Kto, bracie goHardzie, te wieci o mistrzu

syniós? — rozpytuje oto ciekawie.

„U Itramontanus, który nam drog na go-

;icu zaszed; cdek z za gór."

„I tene ci mówi, e Pitagor to po piekle i czys-

mistrza za ywa wodzi. Zle- powiada!"

Zaprzeczy goliard niecierpliwym gestem.

„Mnie- to, — powtarza widocznie po raz dru-

gi, — mnie Pitagor czelucie piekie otwiera i za

mnie z potpionemi duszami gada, — w zrojeniach

moich, z których zaledwie strzpy jakowe, tu i ow-

dzie spisane, bkaj si midzy owieconymi po wiecie."
„Znam, znam!" — usysza niespodzianie.

Daremnie goliard czego wicej wyczekiwa oczy-

ma: przeor zaduma si raptownie. A po chwili powiada

:

„Dopenienie w duchu, tonie i kolorze na wiel-

ce pono szlachetniejszej dojrzao jaboni."

I w starczej nagle krztnoci popiechu spdza
goliarda ze skrzyni. Nurzajc si w niej na kolanach

powiada, jak to najmilsi bracia franciszkanie, ni te

kruki Eljaszowe, znosz mu t karm. Bosemi noga-

mi przebiegaj skalne w górach pustynie, gdzie i e-
brem bogobojnym si nie poywi, a takie oto skarby

bezcenne przynosz mu na plecach.

Z temi sowy doby ze skrzyni ksig skórzan.

„My zasi, onglerzy i goliardy, zawsze o godzie

i nie na ebraczych karkach pokory, lecz w piersiach

dumnych - - i ywem sowem — przynosimy ludziom

wszelak karm, ducha; a przedsi nie mnichom tyl-

ko," — zamruczy goliard w nowem ospieniu.

19*
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A e przytem mnichom podwakro w swych ^

sowach urgn, wic s\ przeor obrazi. Poniecha

ksigi, któr ucieszy chcia byo goliarda; na bok

j odoy, doni przyklepa: — niech ley, skoro taki!

I kroczy znów po celi, z sob gada, sobie przy-

takuje.

„Kto wedle ciaa po wiecie chadza, wedle ciaa

bdzi, temu nawet wieci o rzeczach z ducha ledwie

musn ucho na gocicu, gdy trafem koo niego prze-

wiej — ku naszym samotniom! Kto wedle ciaa

chadza i bdzi, ten choby cudem nawet natrafi na

jaki skarb ducha, zagubi potem w pamici nawet
drog ku niemu, — jak Parsifal sam za modu, który

otrokiem by pono raz na Monsalwacie... Tye
w piekle i czycu duchem by i rozproszy to potem po
gocicach wiata, — komu innemu na dopenienie."

Goliard zwiesza gow.
Tem mocniej prya si gowa starca, ju wcale

teraz nie roztrzsiona brod. Odmadzaa j myli

oyo w sowie. (Martw, bez tonu jest i m-
dro nawet sama w ksigach, i klerków samotna

nad ksigami zaduma!). Po w^ielomiesicznej ciszy

klasztoru, w obcowaniu z nieowieconymi brami je-

dynie, nadarzyo si oto klerkowi echo — ku zadumie

gonej. — Dziwnie penym, organowo zasobnym w ton,

wyda si w tej chwili bratu ukaszowi gos przeora:

„Kto ducha owieceniem w sobie nie wywyszy,
oddaleniem od zgieków wiata nie skupi i duchem
na szukanie rzeczy z ducha nie pójdzie, — ten, cho-

ciaby i ,czysty prostaczek' wobec Boga i Muz,
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jak Parsifal za modu; choby i ziemskich wrogów
pogromca i ofiarny prostotliwiec, jak Lance-

lot sam; choby i niebieskich roztsknie prosto-
d u s z n i k tkliwy, jak owca tu moja kada — pro-
stakiem mioci zostanie mi nadewszystko!"

Goliardowi zaokrgliy si oczy w zdumieniu:

„I franciszkanin to powiada?! Tak mio, by

najczystsz, niy? i t ofiarno rycersk, jaka z niej

siq rodzi? i ten cud, jaki ona dokonywa w waszych

sercach, franciszkanie?,. Prostaki - to, gbury nie-

ledwie?!"

Mao baczy przeor na to oburzenie:

„Wiód ydów Zakon gniewu. Wiedzie nas

on wtóry Zakon mioci ku wywyszeniu rodza-

ju czeczego — i ponad mio sam ."

„I franciszkanin to wszystko powiada?!"

A przeor podejmie tylko na niego to ciche roz-

wietlenie oczu.

„D e spiritu sancto któ wam tedy po-

wiada bdzie?. .

"

A gdy te oczy jego, nastawione jakgdyby na

dale, na blisze rzeczy po chwili wejrzay, zatrzy-

mawszy si przelotem na twarzy goliarda, — zachmu-

rzy si wzrok starca. Ujrza przed sob chciw
ciekawo artisty, moe paryskiego dysputacyi

ucznia, — a nie wejrzenie duszy akncej wiata.

Wic przeci jakby doni tamte wynurzenia

myli swoich, odsuwa je w surow dal przed cieka-

woci wóczgi.
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I dla przerwania ostatecznego spraw tamtych,'

sign znów po ksig, odoon przed chwil na bok.

„Wiedze tedy, bracie, nieco wicej bodaj o tern,

co- ostatnio musno ucho na gocicu i z czem do
mnie tu przybiege: — gdy twe rojenia, napoy
pon, Pitagor po piekle i czyscu wodzi, — dope-
nieniom tamtego przodowa Wirgil, zatrzymujc

si równie u wrót niebieskich. W niebo wioda
mistrza cnotliwa pani Beatrice."

Bratu ukaszowi wypady w tej chwili p>dzle

z rk; donie same zoyy mu si przy ustach:

„Oby midzy wite policzona bya!.."

Gdy z poprzednich sów przeora wiao na zi-

bem i ponuroci, zdao mu si teraz, jak gdyby cie-

py promie soca we uderzy. Wic si zapami-
ta, uboy w tem zamyleniu: „Oby midzy wite po-

liczona bya, skoro duszy ludzkiej za ywa raju dozna..."

Nie pochwali wcale tej pobonoci przeor stary,

bo wystawi palec i karci go surowo:

„Nakazaem ci, bracie ukaszu, milczenie w mowie
innej nad pdzle i farby! Sowo zostaw owieconym."

Sam zasi przysiad si do goliarda, na skrzy-

ni. Zwanionych klerków pogodzia ksiga. Pochy-

laj kaptury nad jej kartami: na gos czytaj, a pil-

nie. Czasami si prostuj, odsun od siebie na skrzyni,

w oczy sobie popatrz: zachwycaj si spoem, by

tem gwatowniej pochyli si, na tem gorliwsze czy-

tanie. Ciesz si owieceni now karmi ducha.

Goliardowi yy nabrzmiewaj na skroniach,

a pod oczyma zapalaj si rumiece gorczki. Zasi
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<v palcach ma dziwny niepokój, jak ten mnich, gdy
'óaca pod rqk nie czuje. A sign bezwiednie

po swe gle. I tak je jako na kolanach uoy, tak

na nie osobliwie popatrzy, jakby to dziecko byo
jego, o caun proszce zamknit powiek.

Mowa ksigi jest pospolita, — ludzi z za gór.

Zna wagant byway wszystkie gwary po ziemiach ce-

sarstwa, obie mowy z za Renu i t z za gór. Wic
czyta chciwie, póki mu oczu nie przymi zy. Ale

przeor nie spostrzega tego; p>o drug ksig ju si-

ga, — i z tej radby co na gos wyczyta. Tymcza-

sem pieci si ni, gaszcze jej okute skóry i, niczem

do skrzyni cedrowej onych skarbów z za gór, dobiera

si wreszcie do niej : chroboce u klamr.

Wreszcie otwiera na traf. Goliard czai si
uchem i powiek na sowa mistrza, rozkoysane jak

katedralny dzwon.

I ^ucha:

„Którzy chadzacie drog miowania,
Syszcie i wejrzyjcie na mnie!.."

Przerwa sobie stary na samym pocztku, wy-

stawia palec i rozwaa:
„Do chrzecijan to wezwanie. ,Którzy d-

ycie drog mioci'! temi ^owy ich nazywa I

Za przechodni drog ku dalszym celom snad
i mistrz sam j uwaa. Z nami jest! Nie z dominikany."

I w cichoci wywodzi co jeszcze doni sobie

przed oczyma. Goliard zniecierpliwiony czyta dalej

sam przez rami przeora:
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Bywa- li kdy alu moc, równa mej boleci?..."

I W teje chwili kuak goliarda uderzy z caych

si w otwarte karty, a si ksiga zwali z kolan prze-

ora i runie z oskotem o ziemi.

„Z onglerowych to ust spiserf, sowo w sowo,

mistrz twój!"

Na t profanacj ksigi, tylko wargi przeora roz-

chyliy si niemo, bo gniew powoli dopiero zapala

si na policzkach. Przemóg go jednak w sobie,

w brodzie ukry.

I klka starzec nad sw ksig cenn, podej-

muje z ziemi:

„Owó i krewko saboci twojej, mdy bracie!"

„Pytaj, ojcze, aków naszych, którzy wszystko

pamitaj, zali na ziemiach francuskiego króla nie

syszeli tego, — sowo w sowo — chocia w innej

mowie!.. Zasi tamto drugie bodaj, (e to jeszcze

jemu wypomn !): „niemasz wikszej bole-

ci nad wspominanie szczcia w nie-

doli..." Boetius to pisa w wizieniu, B o e-

tius! Kady ak ci to powie i na pierwszych zaraz

kartach jego ksigi odnajdzie!"

Widzi przeor: miota si goliard w takiej zoci,

e a kaptur osun mu si na plecy. Z pod jego

stroju, na pierwszy rzut oka, rzekniesz, mniszego,

wyjrzaa oto jawnie dusza inna — powemi a po

ramiona kdziory.

„Nie stoim my skpo o pieni i wiersze nasze:

aden z nas imieniem si do nich nie dowiesz! —
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woa i trzosie w alteracyi t czupryn. — Wag^ant

wagantowi i za kufel piwa odstpi pie, wiersz lub

gadk przez si zdziaan... Ale tamtemu nawet

za najlepsze wino w karczmie nie oddabym adnej
pieni mojej! I w koci nie przegrabym do niego

wiersza mego. Nie przegrabym!" — zgrzyta w pasyi.

„Nie z wdrownych on," — powiada przeor na

uspokojenie.

„I to jest nieprawda! — sprzecza si goliard

ju cakiem gburnie. — Ultramontanus inaczej

powiada. Z grodu do grodu wdruje on tam.

Tylko przed studniami nie staje, ani do piekarni nie

zachodzi, lecz wprost do paaców paskich, gdzie go
suchaj z wielk atencj, a goszcz i nocuj nawet

u siebie. I u nas moe taki staby si i dojrza, gdy-

by panowie innego byli ducha. U nas, przedsi,

wol panowie zasadza si na kupców juki i wory,

a ducha samego odtrcili od si precz, — na

rynki grodzkie !

"

I tak si w nim wszystko burzy, e te gniewy

w wielki niespodzianie al cigny mu twarz blad.

„... A ostatniego moe poet przy gli oddali

owo skoczce na przekarmienie."

Oburcz zasoni si przeor od tych sów: „Sko-

ro tu do mnie nie przyszed ze spowiedzi, wiedzie

nie racz o tej plugawoci grzechów tw^oich."

W nazbyt bo wielkiej pogardliwoci mia przeor

wszystkie grzechy z ciaa.

A jednak z srogiem po chwili nachmurzeniem

popatrza z pod oka na goliarda. „Ty jeszcze z pod
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Zakonu gniewu, jak ydzi, dusz nie wyrós...

Obaczysz! doznasz! — pogrozi. — Kada dusza pod
taki Zakon si dawa, ku jakiemu wartocisw dojrzaa/

A on na to:

„Surowszy jest twój Zakon Ducia, widz,
i od Boego bodaj gniewu... Nie lepszy pono jest

i ten mistrz twój (podj na chwil ksig, by j
wnet odoy). Który ze strun naszych, wszystkie

zdj... niedopenienia, on to wanie i te gle
nasze zapowiedne i nas samych za stracone amie!.. Ta-

kie to, ojcze, twojego Zakonu mesjasze, e swe Jany..."

Tu goliard zaama si cakiem: osuwa si na

kolana u skrzyni, a ozoem uderza mimowoli o ksi-

g. Bratu ukaszowi wydao si w tej chwili, e
syszy guche podzwonne strun, jak gdyby tam kto

gle o ziemi rzuci i roztrzaska.

A przeor chmurzy si wci nad temi znamiony

najwikszych targa si, niestatków i grzechów wiec-

kich : nad zwichrzon czupryn wdrownego poety,

rozwian oto w tej chwili na skórze i okuciach ksigi

wiecznej.

Kiwa gow nad tym widokiem i szepcze do si:

„Pierwszy czowiek z ziemie ziemski, wtóry czo-

wiek z nieba niebieski, powiada aposto."

INawet ksigi przestay cieszy przeora, gdy

powróci od furty, dokd, jako gospodarz klasztoru,

odprowadza goliarda. To jedno ju tylko powiada
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mu na rozstaniu: aby nie min bez pacierza postaci

Tej, która i za wagantów dusze najniestateczniejsze

zastawia siq zawsze przed Bogiem, — za co ma od

nich pieni i muzyk, jeszcze pikniejsze od mniszych.

Dobrzeby goliard uczyni, gdyby, dla oczyszczenia

duszy i zaskarbienia sobie Jej ask, pie tak zdziaa.

A jeli, prawdziwie, zmilkn goliardowym glom,
nieche Ona wemie na si ich strun tony ostatnie;

odda je niechybnie wiekom.

Dziwnie odmieni si wygld przeora, gdy po-

wróciwszy do celi zasiad znów na skrzyni. Ju nie

te potoczne westchnienia dobyway si z jego piersi,

lecz cikie, chrapliwe przydechy zgrzybiaoci. A i my-

li odwróciy si w nim od ksig i ducha ku ludziom

i ich dolom: — kamieniem leaa mu na piersiach

wasna surowo z przed chwili. (Nic tak samotnych

nie udrcza, jak ten wyrzut guchy, e si nie do
dobrym byo dla tego, kto nas przypadkiem nawiedzi.)

„Poszed, — powtarza teraz wci, — poszed,

bracie ukaszu: w wiaty, do Magdaleny tej swojej,

na grzeszn goliardi ywota swego poszed mdy
brat nasz, v a g u s ! . . A nowych wierszy ze wiata,

—

widzisz, — nie powiada nam wcale, — choby o ja-

kiej wieckiej mioci... zgrzeszeniu. I pokucie... A su-

kna na now szat — uwaae? — nie dosta dzi

w grodzie, ani paszcza nowego, ani butów, ani

czarki, z której gociem pi. Oziby serca ludzi dla

Muz."

Sapliwie wtórzy mnich westchnieniom przeora.

1 duma:
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„Przybieg tu ze wiata, jak do prawej rodziny

swojej, mdy brat franciszkanów : j o c u 1 a t o r wiec-
ki: poeta. By, — i poszed, uczepi si moe znów
zalotnego paszcza swej Magdaleny. By, — moe
wyspowiada si nawet pragn, a pogro gniewu
Boego jeno usysza. I poszed — z nieulonym grze-

chem swej duszy." -

Zdao si mnichowi, e zerwie chyba w tej chwili

wizy penitencyi przy ksidze, wybiegnie za furt,

i dogoniwszy go na drodze, padnie mu na szyj, wo-
ajc: „Przerzu, bracie poeto, grzech swój w moje
serce mnisze 1 na moje barki pokutnika! w arliwo
moich pacierzy!.."

Lecz oto baczy musi na biadanie starego prze-

ora, który kadem sowem dopomina si o spojrze-

nia brata.

„Gle swoje, — spójrz, ukaszu! — goliard

nam zostawi: za v o t u m do kocioa powiada.
Co mia, to klasztorowi w pobonej myli odda. Sam
za od nas pogro gniewu Boego jeno dosta. Bo
nawet kromki chleba na drog nie otrzyma... Kto
tu grzeszniejszy ? Kto — franciszkanin — na wska-

zania mioci" mniej baczcy? Kto dol, sumieniu a-
twiejsz, od Pana Boga dostawszy, rad innych sdzi

surowo i okrutnie: zy sdzia Kajfasz?!."

„Ja! — ja! — ja!" — arliwie, po trzykro,

uderzy si w piersi brat ukasz.

„W imi witego posuszestwa nakazuj ci,

bracie ukaszu, aby mnie sowem nie omija, gdy
sumieniem omin nie zdoasz!"
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„My..." — rzeknie mnich cicho i ulegle.

I tern ciej uczyni mu si na sercu.

Nie lekko byo snad i przeorowi. Serce stare

surowo sdzi ludzi z oddalenia ducha; w pobliu

zetknicia si z cudz dol srogo dla ludzi w smt
nad yciem acno odmienia i, sdzce, samo osdzone
si czuje: — e owo stare, e z ycia odchodzi, e
nie ma ju czucia z ywymi... „Odpu nam winy

nasze, nie czy z nas Kajfasze!" — czyta si dao
w zadumie starca.

W takich chwilach rodzi si w sercu starem

ogromna potrzeba zatulenia dobr myl czyjej

modoci caej — wraz z jej bdy i grzechy.

„Oto, — myli, — sznurem do ksigi przywizany,

pracuje nad ni pdzlami mój prostak z dusz
przez Boga obdarowan! mój wagant mniszy! mój

grzesznik najwikszy, który mi z klasztoru na noc

ca zabaamuci si na wiecie ! . . Jeli nie do
surow rk dotykam go, niech ta powolno
na mnie grzechem spada. Bacz na krucho Twego
naczynia, Panie! Na to burzenie si w niem ziem-

skiego tworzywa dolewam niebieskiej oliwy owada-
nia i harmonii za cae moje tu wodarstwo."

Zatrzyma na nim tak ojcowskie wejrzenie, e
z pod kaptura nad ksig wychylia si, jak po bo-
gosawiestwo, ta gowa mnisza z wiankiem wosów
wokó wygolonego ciemienia, — o ile blisza przeo-

rowi nad zwichrzon czupryn waganta I
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I znalaza si wraz ta gowa przy piersiach star-

ca, w obu doniach jego:

„Uomiem ciq kwietna gazi z ponej oliwy

wagantów, by, wszczepion w klasztor franciszkaski,

jak w to dobre drzewo, sta si uczestnikiem korzenia

i tustoci oliwnej ! .

.

"



onur bya ta droga, ,w w i a t*

midzy murem i okopem klasz-

toru. W dugi zacie tego roz-

dou ziao zewszd woni ziem-

nej próchnicy i piwniczn za-

tchlizn cegie. Stopy grzzy
w omikociach drogi: za ko-

bierzec ciszy porastay mchy
niejezdny gociniec mnichów.

Czyjego tu jednak przejazdu

zdawna niezatarty lad widnia w gbokich na dro-

dze wyciskach; niegdy nasczaa si w nie chyba

woda tego mokrada; dzi grzybnia liszajów wya-
biaa niesamowite lady kopyt tu pod zamkiem mni-

szych samotnoci. Gdyby czarne i cignite w tej

chwili agle nawy aobnej, zwisaj nad furt olbrzy-

mie gazie; aden w nich nie zawiegota ptak pod
igliwia ciche, jak pacierz, zaszumy. Nad omsza
czerwieni murów klasztornych czerni si tak ogrom
cedru w rozprnej owisoci konarów, — drzewo

duma Salomonowych w ciszy majestacie.

Nasucha si byo goliard z ust przeora, naczy-

ta w ksigach tyle ducha, e mu owo i cedrowe
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drzewo samo u klasztoru furty wydawao siq Salo-

monowych mdroci ark:
„N auka dobra da ask q, na drodz(

gardzcych przepa!.."
Szed pod klasztoru murem jak ciek wygna-

nia z przystani ducha i dobrej samotnoci na nie-

statek tuactwa, na gorycz poniechania. Ju nie g^le

pod pach, lecz jakby kod psa wóczgi dwiga
u szyi, ogldajc si co chwila na t cicho zako-

rzeniaego spokoju w rozoystociach cedru.

I, przekor natury waganckiej, swarzy si mimo
wszystko z tem wejrzeniem statku i osiadoci:

„W habicie zakonnika, pod konarami tej ciszy,

bdnego rycerza i wdrownego poet razem zna-

lazem ja przecie! Bo czeme s te sowa przeora

powiadane w celi?.. Pomrukuj wszak gucho do-

minikany o nowej znów nauce, zagniedajcej si

ród franciszkanów, co znaczniejszych: — o ich wy-

czekiwaniu nowej Ewangelii, wyszej nad obja-
wione!"

I a si przerazi w tej chwili takieni ich wycze-

kiwaniem. I zapatrzy si po ra/. drugi na te dziwne,

pieczciami grzybiej plechy (odcinite, lady w tem

pustkowiu. „Djabe, — myli, — kry wokó tego

klasztoru. Zwietrzy snad grzech waganctwa i w skrzyni

przeorowych ksi^g. Konno, posLaci bdnego rycerza

moe, snuje si tu. I zostawia po sobie lady dja-

belskie w grzybiej piesze: te jasno-szare wyciski pod-

kowy w mchów szmaragdzie na pustynnej drodze

pod klasztoru murem... Tam, u furty, zatrzymuje sic
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pewnie i czeka na przeora, by s\ przysiad na jego

konia. Bo nie jedno to: od kielicha w cyborium

szuka Graala czary, czy od Ewangelii na otarzu

nowego zakonu?!.."

Wiatr przebieg nagle szelestem po haszczaci

przydronych i j skrzypie cedru konarem, ociera-

jcym si^ o mur. „Gusz! — pustkowie! — omart-

wica!" — skowyczao to skrzypienie nad klasztoru

furt. I wyposzyo co ywego z gazi. Bezgony
trzepot skrzyde cikich, przelatujcych nisko, chy-

kiem, tu u muru samego. Ziemi grud przypada

gdzie sowa na krzew. I z wklsej twarzy swej

byska ótem okiem.

„Gobica kacerskiego di.icha!" — otrzsn si

w sobie.

I j si rozglda naokó, jakby z tej urocznej

drogi samotnictwa wydosta si czemprdzej w tchnie-

nie wiata i ycia, — w soce gdzie wyskoczy,

polem szczerem przebiedz, choby jak ten pies wó-
czga z kod u szyi, dlatego niczyj, e bezpaski.

Rzuci si w bok, midzy te gogi i ciernie na

okopy klasztornej granicy, strzeonej od zego przez

on tu Posta w kamieniu.

Szamoce si i targa ród krzewów ciernistych,

depce chrusty pod stop, póki zadyszany nie zatrzy-

ma si na wale.

I nie obejrza p>o za si.

Za klasztorem ostro rysowa si w tej chwili

gród, w baszt wiecu, pod ol>oków przegonem. W dali,

nad toni borów wypitrzay si po skaach czer-

20



- 50 —

wone murowiska zamków pod bkitu bani i chmur
biaych przelotem, — dziwna powietrzno wypeniaa
wiat. Tu pod sob widzia klasztoru rozoyste dachy

i cedru czarn nad nimi zastygo. — Spoglda na

te zamki, gród i klasztor, jak na przystanie, w któ-

rych starga po kolei acuchy wszystkich kotwic

nadziei. Z gl w klasztorze jakby i ster swej odzi

zostawi. Chyba siq teraz na wznak w ód sw
bezstern rzuci i — pod oboków przegonem nieusta-

jcym na bkitu bani — spynie, gdzie wichry ponios.

Jakby dla zaguszenia tych myli zacz z now
zawzitoci przedziera si przez krzewy naprzeciw

onej Postaci, która strzee od zego granicy klasztornej.

Lecz tym razem czepne witki cierniowe, chwy-

tay si ju nie szat jego, lecz ramion, oplatajc

je wzwy a po donie: „Na Boga prawdziwego, stój!

Nie chod tam!.. Nie prawda to, e niczyj na wiecie.

Boy ty. Boy, jak wszystkie dusze czecze! Nie

prawd to jest, e wszdy poniechany. Pani sw
macie wszak waganty u Boego wprost tronu! Ona
to wszak za te pieni i muzyk, któremi j obdarzacie,

za wami to wanie, — arliwiej nili za wszystkie

inne dusze, — zastawia si zawsze przed Bogiem. Spójrz

na Ni: stoi tam w kamieniu pod klasztoru murem.

Wycignij rce do tej Ordowniczki ndz ostatnich.

Skarbonki ez najbardziej gorzkich, poniechanych

Matki boleciwej !.. Sysz! dzwoni w klasztorze."

A cho si zami w tej chwili zachysn, po-

nura ju zawzito oguszya go rycho i na ten

ostatni zew franciszkaskiego ducha.
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Zaciska z^by: „Raczej mie pogan lub ydów
serce niepodne, a myl ici pojemn i bystr w po-

godzie, nili si zatruwa mnichów smutkiem: po Ho-

locaucie wypija jad A c e d y i
!"

Jakby pod wiatru nagym zawiewem otworzya

si przed nim gszcz cierniowa.

Prdk stop zbiega po upazie tamtej ju
strony.

Patrzy: — wiat dziwnie biay, kolumn potrzas-

kanych rumowisko pod ciemnemi osonami bluszczu.

Ledwie migny w popochu zielonych jaszczurek bez-

liki na gazach — i oto zaczarowana jakby pustka

w przejaskrawem socu. Midzy zomami kolumn

jakowe usypiska kamiennych szcztów, gdzieniegdzie

na oko jak ciao obych i miodnie pozocistych od

marmuru staroci. Bracia to snad ogrodnicy opat
i motyk, z zagonów swych dobyte, te biae gruzy

pogastwa, wyrzucali tu pewnie, — za klasztoru nie-

pobr granic, — jak to z o ruszone w ziemi. Jasz-

czury si na tem lgy i rozsnuway bluszcze.

Wstrzsa si jednak ta cisza zaklta: krzyk, zrazu

gardowy, rozbija si wnet w pohukiwania dzikie,

a wraca echem zawodze. Dziwnie si to syszy, ^—

moe ptak jaki z gór dalekich, opad tu gdzie, na

zaman kolumn i cietrzewi si skrzydy, a gosem;
budzi wszystkie echa sonecznej tu guszy, wygrywa
garda krzykiem gam gór echow: — grda, tokuje,

tskni...

I urwie nagle.

20*
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Tam przycicho, — gdzie jak maku kwiat za-^

palia si nagle czerwie jakowa u ciemnej zasony

bluszczu nad kamieniem. Co si tam zatrzepoce

w podrywie gwatownym i dwoistemi jakgdyby skrzyd-

iami cheruba wionie wprost na piersi goliarda.

I spadaj mu caunki na policzki, na oczy,

na usta, w tym miechu zbów biaych: e owo
zakl piewanych moc wyczarowaa go przecie z za

murów smutku i mierci, — e nie zosta, nie zosta

w klasztorze!..

Ledwie pozna j moe w aosnych strzpach

wczorajszego przepychu. Zalotne wczoraj wypukoci
sukni stargay si oto przez jedn noc w krane
i zbrukane szmaty cyganki. Te buty, których tak

dumnym tupotem wypeniaa wczoraj gospod, za-

wiesia sobie dzi u pasa; dzik stop woli snad
przebiega gocice wóczgi. Wstkami wpodu
splecione rkawy, teraz wzdu rozdarte, czerwieni

si u goych jej ramion, niczem druga para skrzyde

tego ptaka waganckich przelotów.

Krótkie bo zawsze byway przystrojenia skoczki:

ciao jej stworzone do rozprnych wolnoci taca
i pieszczoty stargaoby na sobie i najdelikatniejszego

bisioru oponk, a có dopiero te nakrochmalone

i .sztywne pancerze strojów, któremi tak lubo utra-

piaj si wszystkie kuky niewiecie po grodach i zam-
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kach. — Ale dzi nazbyt prdko poszarpao si na

niej to wszystko.

Widzc t ponur badawczo w spojrzeniu

jego, opowiada mu czemprdzej poczyna o jakiej

sprzeczce z niewiastami w grodzie, gdy z heroldem

przechodzia przez ulice. Kobiety, szukajc z. ni
swaru z zazdroci o modn sukni, narzuciy si na

ni, e zgorszenie swym strojem w miasto wnosi i e
si z ludmi wasa — swojemu nie wierna. (Ku

temu opowiadana bya rzecz caa, aby, w przypuszczal-

nym gniewie jego na te wtrcania si babskie, spa-

li odrazu rozrachunki midzy nimi dzi najprzy-

krzejsze.)

On mao w to wszystko wierzy, a jednak sucha

tak uwanie, e a mu yy obrzmiewaj na skroniach.

„Nie ich rzecz!"

„Nie ich rzecz", — powtarza za nim jak echo.

„Moja sprawa. Gdy zechc, sam obij."

„Obijesz", — wtórzy echem, byle przytakiwa

mskiemu sowu, gdy gniewne.

On chmurzy si coraz bardziej. Za ten wstyd

ogromny, e o zdradach jego dziewczyny wiedz ju
wszystkie kobiety w miecie, wraz z pomst na tamte

jdze w grodzie — tak mu si mieszay w gniewie,

e djabeby sam nie odgad na kim si to skrupi.

Co chwila czerwienieje na twarzy i oglda si przy-

tem na miasto. Zda si, e gotów nawróci tam
i, w odwecie za jej krzywd, obi do krwawych si-

ców najcnotliwsz w miecie matron.



- 54 -

Wic ona popacze nieco dla podjudzenia w nim

tych p>omstliwoci. Poczem cignie go za obie rce,

sadza przy sobie na kamieniu.

„Nie zostae w klasztorze?" — pyta o rzecz

tak oczywist.

„Mm !" — nie raczy nawet odpowiedzie sowem.

I gwatownym ruchem wyrywa jej co z rki.

Badawczo rozkada to przed sob.

„Kapelusz, — mruczy, — z czterema rokami...

Widzia to kto co takiego!"

Ta cakowita jego ignorancja w rzeczach stroju

przeja kobiet tak gbokiem oburzeniem, e ucia
znaga wszelk jej potulno z przed chwili. Obez-

waa go gupim, powiadajc, e si na niczem nie

zna. — „To to czapka! potrzebna do sukni."

„To suknia, to kapelusz!.. A kada przy niej

szmatka bardzo potrzebna i ogromnie wana. Takie

to wasze, kobiet, czarnoksistwo nad naszemi go-

wami".

„Czapka!" — poprawia go dziewczyna z uporem.

On tymczasem zwiesi gow w nagem za-

myleniu:

Zegane byo wszystko, co opowiadaa mu przed

chwil! Poprostu burmistrz, spotkawszy rybatk
z kapeluszem na gowie, pocign j na ratusz do

podatku i do zapisania w grodzkie ksigi nierzdu.

Na tak jawno ju przyszo! Opisz j niebawem

po wszystkich grodach, — a jego za pomocnika w tem

jej rzemiole... Za to odziewku potarganie tak gwa-
towne? Kto zgadnie, gdzie ryba w wodzie bywaa?.."
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Odpycha skoczka od si precz. 1 powiada, e
nie obije cholew lub rzemieniem, bo nie pan m;
bo gardzi onymi mieszczany, którzy obijaj swe onki,

by do spakanych pcha si rycho pod pierzyn.

Wstrtn jest kada sprzeczka z kobiet, ale wstrt-

niejsze bodaj jest takie godzenie si potem. Wic to jej

powie tylko: e pieszczot nie dotknie si jej ju nigdy.

„Nigdy!" — doda wybyskiem oczu 2 pod

kaptura.

Stropia j bardzo ponuro tego wejrzenia.

„Od mnichów wraca, — myli, — kto go wie?..**

A rozbrojona z kamstwa swego, ju nie wie, co po-

cz; — a omiky nagle te jej usta bezradne.

„Nie zostae w klasztorze?" — pyta nie do

rzeczy, po raz drugi ju dzisiaj.

I wybuchnie nagle takim zaszlochem, e a stuli

si caa i rozdygoce ciaem.

Chwyci j mocno za ramiona oba.

„Bij!" — woa w szlochu dziewczyna.

„Gupia!.."

W ty j przegina tym uchwytem, odsuwa od
si, ku lepszemu podpatrzeniu prawdy.

„Mimo piachu y twej gupiej, jaki mi sypiesz

w oczy..?"

„Nie mog bez ciebie!.." — buczy dziewka
w obie swe donie u twarzy.

Wic podj^ odruchowo do dla pogaskania
tej gowy: nieche si usp>okoi wreszcie. Prawdo-
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podobnie wcale tak nie jest, jak powiada, moe przed

wasn dusz teraz co paczem kamie, pewnie wcale

nie to jej dolega, nad czem si uala. U kobiet nigdy

nie wiedzie. Bo one same nie wiedz nigdy. Inne

w nich dusze.

„I niech je Pan Bóg sam sobie sdzi!" — ko-
czy w zniecierpliwieniu.

Ale ta mikko w mylach i doni, niczem przez

gle i smyczek, zapada mu w piersi. Gdy mu dziew-

czyna po niejakim czasie o sobie opowiada kae:

czemu odbieg od kamratów na gocicu, co ród
mnichów porabia, — on rozpocz swe zwierzenia

po msku: — od koca, — od najdokuczliwszych

na razie uczu. J jej tedy opowiada swe myli

ostatnie, gdy z tego tu wau spoglda na gród,

zamki i klasztor: — jakto wytrcony jest ze spo-

ecznoci czeczej.

A z samego nadmiaru rzetelnoci, w przystoso-

waniu si do kobiecych myli, zdrobniay si jako

te ale.

Oto i wród kamratów nawet obcym si czuje.

aden mu z nich przyjacielem nigdy nie by. Lino-

chód, e melancholicus; niedwiednik, e zazdrosny;

onglery i aki, e si o sztuki cigle swarz; inni

e zgoa r u d e s. Sam jest. Nie ma przyjació na

wiecie.

Tak jej si uala, tern mskiem wynurzaniem

si przed kobiet, w którem si wszystko w jedno

miesza i na drobno miele. Bo nie wiadomo, jak zbo-

czy z tego na opowie o wielkim mistrzu z za gór.
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którego sowo jest jak dzwon, duch jak Pawa apo-

stoa, a ton nie gli, lecz organów...

„W czyscu i piekle by za ywa dusz jasno-

widzc", — koczy w zamyleniu.

„Nad czem to siq utrapia pod kapturem!" —
dziwi si w duchu dziewczyna, spogldajc na mi-

mowoli z zezem politowania.

Ale, gdy to i owo z ksigi mistrza opowiada
jej pocz, zaciekawia si niebawem tak bardzo, e
oto ju nie na kamieniu przy nim siedzi, lecz na

ziemi. Ramiona splota na kolanach jego, zapatrzona

we w tej chwili jak w tcz: — e mdry jest

i wszystko wie! — Oderway si na chwil jej myli

od siebie samej
; jy si bka po wiecie.

Nagle, dotykajc jego rki, rozpytuje potulnie:

„Powiedz... te nimfy? S li jeszcze prawdziwe

na wiecie? choby tam — za morzem?"
A si goliard achn rozczarowany: „Zoya-

i w to nawet swe jaje!" — A gono parskn tylko

:

„Kobieta!.."

Przytulia si do, caa rozpromieniona wdzicz-

noci za to sowo. „Nie satana przecie!"

„Nie trzeba i djabu pomocnic lepszych!"

Ale gdy si myl kobieca czego uczepi, nie

prdko daruje ciekawociom swoim. Nieche jej tedy

opowiada, co wie o tych nimfach: — jakie one byy
z siebie? (czy adne nadewszystko?) i czemu ich dzi-

siaj ju nie ma, skoro dawniej byj^y? — Na wygo-
dzenie tym naprzykrzonym rozpytywaniom powiada
jej — ot, by rzec cokolwiek, — e po kach nad
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strumieniem kwiaty tkay, osadzajc je na odygach

traw.

„One?!.."

Obja j nagle sapliwa nad tern zaduma. Pod-

bródek wtoczya w donie i patrzy, a raczej sucha

oczyma, co dalej bidzie. Co siq tam kbi, co
mota ywo w tej gowie. Wic on podsuwa temu

motkowi jeszcze jak tam ni, powiadajc, e o n e

takie byy zawsze zwiewne ku mierci, i wystar-

czao wyrwa im jeden wosek, a umieray natychmiast.

„Ee?!.." — zdumieniem a nieufnem spojrzaa

na. I w teje chwili obie jej rce poderway si ku

wosom na ciemieniu, — by poprawi roztargane,

przygaska nieco domi. A przyapana umiechem

jego na tym odruchu bezwiednym, zarumienia si a
po uszy. 1 przyznaje ze skruch, e jest bardzo nie-

mdra.
Jemu podobaa si widocznie ta niemdro, bo

gaszcze j dugo po doni.

Tem omielona przysiada si do znów na ka-

mie, — z przyjani zreszt tylko; nie naprzykrza

mu si wcale, niech Bóg broni!.. Smutne jest jednak

takie sztywne siedzenie w przyjani; wic si przytuli

tylko nieco, ramieniem szyj mu ogarnie, przy spo-

sobnoci wsy mu poprawi. — I zaszepcze przytem

niskim nagle gosem:
„Te usta twoje... Daj!..."

Zreszt cicha, jest przecie i ulega w wiotkoci

przytulenia.

„Opowiadaj. Mów."
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Ale jemu nie do opowiada adnych byo ju
w tej chwili. Zmcia siq w nim powaga i surowo
caa. Za jedwabista ochodno jej ramienia, wy-

czuwana szyj, parzya go w tej chwili, jak pokrzywa,

w tem przypomnieniu gwatownem, — e wszake

to jej ciao tak niedawno jeszcze..?!

Chwyci j znowu za ramiona i trzsie z ca-

ych si.

„To jedno powiadaj mi, — szepce gardowo

nad ni. — Na twoj i moj dusz, prawd mów! —
nie djabe-e to by chocia?!.."

„Któ tobie znowu?" — achnie si, bardziej

zdumiona, nili zagniewana t przerw w pieszczocie. —
Któ tobie znowu?"

„Herold on?!.."

Ledwie to rzek, ju po bie dosta, — e przy-

pomina. Ze za dobr chwil mioci tak przykro

zepsu na samym pocztku, — „niech przepada, skoro

taki!"

Zepchnity z kamienia, przewróci si tu obok.

A powstawszy z ziemi, zaAAnja si w swój poaszcz

i mruczy:

„Na ten koniec — ja obity zostaem!"

Ale ona nawet pomyle mu o sobie nie poz-

wala: rozsierdzenie swe na ale mu przekada, — e
j teraz zazdroci sw zanka, zamorduje powoli.

1 póki to tego bdzie?!.. Zechce j moe zanudza
akuratnem rozpytywaniem bakaarza: q u i s? u b i?

quomodo?quantum?. . A przecie w kochaniu

jest rzecz gówna, nie w tem, co si komu przytrafi.
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Przytrafia si za kadej kobiecie; nieche raz wie, durny,

k a - d e j I adna jednemu wiern nie zostanie bez

szczególnej pomocy Boej. Tylko, e kada wówczas
zatai swoje, wyprze si w ywe oczy, zabaamuci.

O, jakie niedobre bywaj kobiety! jakie pene faszu

i obudy wszelakiej! Ale przez was to wanie staj

si takiemi, — ebycie wiedzieli. O, jakecie wy
wszyscy jednakowi."

„Wszyscy!"— podkreli goliard jadowitym tonem.

Wic ona, czujc, e si przegadaa, tem gnie-

wniej wywodzi swe ale. — I to jeszcze : czy djabem
aby tamten nie by? — tem si, gupi, troska. Gdyby
ona bya mczyzn, toby jej wtedy wszystko jedno

byo, jakim tamten by z siebie; choby i djabe

sam.

„Choby i djabe sam!" — odmachnie si go-

liard oburcz, nazbyt ju cierpko w tej chwili.

Ta niezazdro znowu zupena stropi j w nage
zamylenie. A po rozwaeniu urazi tem gbiej. Wic
pocznie tem gwatowniej snu swoje ale i mota je

niecierpliwie. A gdy si w tym popiechu mówienia

nasupa znowu jakie uogólnienie niepotrzebne, — wy-

buchnie napewno paczem krzywdy serdecznej.

Tego si goliard ba najbardziej; nie z tkliwoci

przecie, lecz z niesmaku owieconego czeka : — wsz-
dzie na wiecie jest wicej adu, nili w gowie ko-

biecej.

Z za cierni i gogów klasztornego wau wychyli

si zajc, a spostrzegszy ludzi, pooy suchy na

grzbiecie i mign co tchu w skokach polotnych.
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?Powiód goliard oczyma za tym przypadkiem; zamy-

li si, zatuli w sw szat klerka.

„Poucza wiedza, — mówi, — jak to w grzech

oznacza, zajc — namitnoci czecze. Sposzy obu

nie trudno ; tylko, gdy w gnunie tu przy nas

w ukryciu si zaczai, zajc szparko precz odbiey —
gdzieindziej."

Nie wierzy co dziewczyna, by zajc a tak da-

leko odskoczy mia. Wie natomiast, jak to owie-

ceni consolationem i dz opanowania w filo-

zofii szukaj.

I e z ni atwiejsza kobiecie robota, nili z za-

zdroci.

W ic po niejakim czasie tak ciepo na niego

popatrzy, tak dugim zacigiem wybynie ku niemu

z pod rzs, e on tylko si nachmurzy, w tem yw-
szem przypomnieniu herolda. I palcem surowo przed

sob zamacha.

„Nigdy!"

Z okrcych w tej chwili warg mignie ku niemu

ruchliwszym od mii jzykiem. 1, wzruszajc ramio-

nami, odchodzi sobie na bok. Poprawia warkocze,

nuci co przekornie.

Dsa si.

Lecz oto jeden, drugi kamie, na który wsko-

czy wzia ochota; — potem ju, jak wiewiórk,
z gazu na gaz ponosio sam. Ze grobowcowe to
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niegdy gazy, wiqc j nci pocha wród nich psota.

A e cisza tu taka surowa naokó, wic huka; dra-

ni echo, — e ponure.

Póki nie parsknie jak to rebi i, zgarniajc swe

szmatki powyej kolan, nie zapatrzy si ciekawie na

t obrzydliwo czarn i lisk, która w drgawkach

sposzonej gadziny siepie si oto u kamienia ród
szmeru traw.

,,W!" — powiadaj wtedy dopiero okrge
usta i zaokrglone oczy dziewczyny.

Goliard najey brwi pod kapturem, acz uspa-

kaja si rozwag, e, gdy si wród ruin we przy-

trafi, zawsze bywaj czarne z natury swojej.

Dziewka przycicha. I posza midzy kolumn

biae zomy, a bluszczów ciemne na socu gszcze.

Migoce na ich tle czerwonemi jak mak szmatkami

sukni: wnosi w t cisz barwy bodaj krzyk i wys-

koki, gdy usta zamilky i nie skacz ju stopy. A ru-

sza i drani wszystko. Oto bluszczu potny kierz

zwisa czarn kaskad na jednej gazce tylko: —
rozkoysze go wic, rozbuja nad sw gow. I niczem

kasztany wytrzsa z jego gszczy limaków mnóstwo:

gradem uderzyy mae o gazy.

Skrya si wreszcie za t kaskad.

1 wtedy takie milczenie zalego w socu ród
ruin, e zamigotaniem zielonych jaszczurek oywia
si znów jy marmurów biele.

A jego zaniepokoio przykro to dugie zacza-

jenie si ciszy. I nasuchiwa mu kae. Zo nie pi
w takich ktach urocznych. Pocz oglda * si za
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dziewczyn i szuka jej w milczeniu, by nie nawoy-

wa gosem, — atwo wywoa co w takiem miejscu

niedobrem.

Uchyli wreszcie nawis zasona bluszczu.

Patrzy, — stoi dziewka jak ta Ewa pod jaboni:

golusieka na caem ciele, nawet przyrodzenia adn
gazk u bioder nie przysania. Tylko za jabko

pier wasn w doni way. I, wygita skrtnie, przy-

patruje si biodru i nodze swojej.

„Sprona ty!.. Oto, nad czem przycicha na-

reszcie."

Za ca odpowied wskae mu przed si. O mur

wsparta stoi oto pochyle jakowa posta w kamie-

niu o odbitej gowie i strzaskanych stopach. W biod-

rach ma takie wanie wygicie, jakby pod wasne
spojrzenie wystawiaa si ciaem.

„Nimfa!" — naszeptuje dziewczyna.

„Sprona tyl" — zgromi j po raz wtóry. A je-

dnak wielkie zdumienie objo go,

I, odwróciwszy si od ciaa niesromnej dziewki,

zapatrzy si w kamie ywy. Tu podle, we wnce
muru, dostrzega jakby podstaw tej figury; na niej

dzban zdziaany w marmurze i stopy przyrose do

cokou. Poniej wida zatarte w kamieniu goski.

Rzuci si ku nim klerk, pisma starego zawsze chciwy.

Zna dziewczyna t arliwo jego w odczytywaniu

starego pisma na zmurszaych przy drodze kamie-

niach lub na gazach, wmurowanych w bram nieje-

dnego grodu.
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A naszym ku czemu zapaem przejmuj siq tak,

bywa nasze kobiety, s gotowe i w sprawach

ducha wspódziaa t krztn niecierpliwoci swoj.

Ze za w odczytywaniu pomódz mu nie zdoa, wic
przynagla bodaj : kopie bos stop klczcego nad

napisem goliarda. „No i — prdzej !" — niecierpliwi

si nad nim.

Ale on przynagli si nie da tem poganianiem.

Bo dopiero, gdy wszystko odczyta akuratnie, pow-

sta powoli i z dum klerka zamierza: wytrzsn jak

z rkawa:
„Aphroditae dwinae sacrae...**

Dziewczynie przywaro co w tej chwili powieki.

I, nim si spostrzeg, runa czoem o ziemi, wosów
nagle rozploty wyrzucajc przed si, na gowy przy-

sonicie rabie:

„Pani Wenus gama!"

1 en krzyk bawochwalstwa urzek go chyba

jawnym ju czarem tych ruin — za klasztoru niedo-

br granic.

Bo oto te d^omy, jak pnie potrzaskane, dope-

niy mu si nagle w oczach, a po one szczty oka-

pów, które tu i owdzie zawisay na supie. I na-

kryy si dachem w wityni ogrom kolumnowy. Za
te marmurów obtuki nijakie, — z przypadku jakby

gadkie, lub z kaprysu natury upodobnione czemu,

—

szeregiem boyców z kamienia stany u wntrznych



f

- 65 -

cian. Porodku bieli si otarz, w bluszczu osnu-

ciach, pod ofiarneg-o dymu kbami i smug.
I sycha gos z za otarza tego:

I' „W progi Apolla witego siedliska
piewca z czem wkracza? S w^ i e y c h gron

obiata
na ask jakich zbaganie spynie z jego

czary?"

Siebie samego widzi tam u otarza. Klczy
owo wagant napoy mniszy, z gl pod pach,
w czarnej i cikiej szacie klerka, zapylonej kurzem

ksig i piachem wóczgi : — joculator niby dzi-

siejszego ducha, z czoem nie janiejszem i nie Iej-

szem pono od onych szat. I bijc tam czoem o o-
tarza stopnie, koczy w duchu mody jakowe:

nie Indu zoto i soniow ko,
nie w^innic plony lub sardysk wo,
— pogod duszy mej, o Synu, daj, Latony!.."

I
Niemniej arliwie od krzyku dziewczyny przed

;
chwil dobyy mu si z piersi ostatnie zwaszcza sowa
tej modlitwy. A na pó zaledwie ocknity z tego

czaru, poj, e na tych bogów cmentarzu ywe ka-

i mienie przemówiy do — przypomnianem tak nagle

: sowem H o r a c a.

Wczoraj to wszak jeszcze, na kamieniu grodz-

f

klej ulicy, siedzia byo nad on ksig, któr od mni-

[ chów wykrada dla niego dziewczyna.

„I znowu ona!** — pomyla niechtnie.

21
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ciera z czoa ten czar i urzeczenie, jakie na
rzuci jej bawociwalczy tu krzyk. Ale czyni to da-

remnie. Oczy wdrownego poety, — jak renice

mnicha w godzin cudu, — zdoay widzie przed

sob ju tylko wiat inny.

Oto koda marmuru w bruzdach; popatrzysz:

opony to widoczne fady na kadubie, ugory bark si

wyznacza, ramienia osada, a u piersi podruzgotant
j

cytary lad. Niczem trzon kolumny zwalonej, wrós

pochyo w ziemi ten tuów z przyrosym do pier- •

szcztem lutni. — O n to pewnie sam, który za siei

i Muzy pacierze tu bra, promieniem boskiej pogody;

dotykajc czoa wybrane.

Za chwil klcza goliard prawdziwie u otarza,

który odnalaz w rodku tych ruin. 1 na marmurowej

^

tafli jego, u samych stopni, gaszcze doni ksztaty

taczcege Pana z fletni. 1 szepcze do si

sowa pieni, piewanej jakby pod fletni wtór:

„Faun! nimpharum fugantium amator"...

A cho miech by w tym pacierzu pogaskiego o-

tarza, i rado, a rk klaskanie — winnicom i anom
na bogosawiestwo taneczne, — taka rzewno ogar-

na goliarda, e, przysoniwszy czoo cikim rka-

wem klerka, zapacze bodaj w tej chwili:

„Nasze- to, nasze skoczki bachowe! jego to

wszak ksztatem i duchem cieszy chc serca czecze

po grodach, — jakby wszystkim trudom czeczym na

bogosawiestwo taneczne!.."

I, z tym rkawem wci u czoa, potkn si

niebawem, jak o kul, o gow ze spiu zielono-
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czarn, spozierajc biakami... „Djaba?!" — pomyla
z otrzsem. — Ale wcale nie szatanów zoci spo-

gldaj te oczy. Byskawica i pomie ywy zataja

si w umiechu t}'ch renic; a po granice upo-

jenia stuliy si zlekka powieki. Usta boyca s
w zadumie powane, gdy rozsiewn jakby pogod
czoa umiecha si brodacz, ludziom yczliwy. Li
winny i grono oplata mu czoo.

Odgad: — Bachus to sam, w wieku dojrzaym, —
D y j o n i z o s !

A ta ust i oczu boskich, sporna jakby ze sob,

mowa, wlaa goliardowi w yy ogie uniesienia

w tem przypomnieniu nagem:

Kdy, o Bacche! uwodzi Twój duch?
wskro peen Ciebie, Tob upojony, w sza,
k<;dy siq rw? przez jak przedzieram si<; gszcz?

ku gwiazdom lc, pod Zeusa tron
pieni me nowe, które z adnych ust.

O, sodka grozo! — w Twe lady, o Boe! o Leneuaie!...

gdy winnic boski li uwieczaskronie Twoje...

Urway mu si sowa tej pieni; myl w bok

nagle odskoczya. I wycigna si do, jakby po

wasnego ycia tajemnic, która w tej chwili prze-

wiaa, zda si, tu obok niego.

A e tak oczyma i duchem w innych by wia-
tach, wic nie spostrzeg wcale, jak z za bluszczów

wystpia dziewka jego, dziwnie niesamowita po swych

niedawnych pokonach u kamienia. Zwarta nagiemi

21*
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wci ksztaty, stoi jak ta kolumna opodal, jak ona
pozocista na smagem ciele. Za tych ramion spr-
eniem przyzywa snad wielkiego pogromc smutku
i ocienia: jego aski w siebie bierze, a do tej bla-

doci na licu, do oczu mienia, a po t rozchwiej-

no ciaa i oczadzenie w bezwiedny ju chyba

tan... Wówczas na mikkich stopach kocicy obie-

ga goliarda koem urzeczenia, — by od-

goni mu z nad gowy Acedyi zmory, — wyposzy
z pod kaptura tsknienia w klasztory, — by c o r d e

j u c u n d o poszed znów z kamraty — na waganc-

two, na wóczg, w wiaty!..

Nie postrzega tego. Natomiast jakby owic
przemykajc w mylach tajemnic doli swojej i kam-
ratów, szepta do si:

„Tob od dziecka upojone, i wytrcone za to

z chórów spoecznoci, zbieramy si po bdnych go-

cicach ycia, igrce wszystkie, — Twój chór, o Le-

neusie, i korybanty twe ostatnie!.. W nierzdnoci
smutków, w opieszaoci nawyków wnosimy cia cze-

czych podbijanie w wawo, myli w ruch, ducha

w zapalno, a po Twe upojenia bez kru, —
twórco entuzjazmu, — z którego wszczyna

si wszystko, cokolwiek stawa si moe ród ludzi."

I widzia ju w mylach:

Nigdy jeszcze z tak arliw ochot nie rozbijali

kamraci pomostów na rynku, nigdy jeszcze nie yjy-

iskrzay im si tak oczy, nie rway si tak do igry

ramiona i stopy, skrzydlate dzi chyba?.. On za
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sam, skoczywszy na kamie u przyzby którego do-

mu, obwouje si ludziom: „Posuchajcie, panowie,

pieni, która szczcie bogów i ludzi z ywych ka-

mieni wygosi. I ycia doskonao w oczach wam
zdwoi."

„Witaj!" — odrzek. — „Salve!" — krzyknie

rynek cay.

Nie prdko oprzytomnia tym razem, e ani na

rynku nie stoi, ani gli nawet przy sobie ju nie ma
(gle za v o t u m zostay w klasztorze). Rce garn
si mimo to do piersi, jakby przy nich, ni ten szczt

apollinowej lutni, pozostao echo radosnoci dawnych.

1 za nic mu ju w tej chwili nawet owieconych suchaczy

aska. Jamuny to ze stolców grodzkich godnoci,

wiadczone za pokon nadewszystko. Stokro wicej

warte wóczdze to zamylenie — w rytmów tanecznych

niespodzianym zewszd owiewie...

Bogosawione niech bdzie to czucie wszystkich

rzeczy radonie bahych!

Zamylenie nad... Ot nad tem bodaj tylko, jak
to zapiek woni ziej wrzosów fiolety wród na-

grzanych gazów, — jak ta wo a pka w biaych

motyli wytryski i muszek brzkliwe roje, gdy si do-

em, u badyli, jaszczurka przewinie; — nad tem, jak

te szelestne wiry osinowych lici nad strumieniem

sysz si zdaa, by dziewczt szepty i zmowy; —
nad tem, — jak ten cie pod osin w boisko ta-

neczne nagle si zamienia, w sonecznych promieni

po murawie pls i pustot niem.
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ycia radosno sama zataia si wokó ruin

witnicy dawnej, jakby zaklta w cmentarne jej

milczenie.

W ywy kamie, w marmuru wyraz i gest, za-

styg i goliard tu sam, upojon Baccha upojeniem

bez kru.



aun chyba tylko odgadn by

zdoa na fletni tych zamyle
goliardowych rytmy i tony.

Jakgdyby zasiad wprost

niego na ruin którym gazie,

racie podwin pod kolano dru-

gie, gh od przy fletni, wy-

sy-T. M-r --w^^ ^^c>^'M
trzeszczy lepia w zapamita-

^^'-^'^^*^^^^">''^'^^S» oci grania — i dmie:

O tych przdkach opowiada pewnie, które ród
polotnych skoków dziewczt owi oto w powietrzu

lata nici wszystkobarwne, by na tkankach soca i zie-

leni tka wawo wszystkim kwiatom kielichy zote,

krane, modre i biae — pod nieba lazurem.

Lecz soca spiekota nuy je rycho w tej pracy

i rozkaprysza ciaa. Ju nie rczemi wyskoki za

przdz barw wszystkich, lecz plsem wiotkich opie-

szaoci, pomykaj si ku brzegom strumienia, kdy
pi kolumn biaych pod dachem osania ich to otarz

moe, — jak niegdy nad L i r i s u wod.
Oto bior ju na stopy te pierwsze wstrzsy

ochody, pezajce wzwy, ku ich cia takiemu zjdrnie-

niu, e, plecami w ty przechylone, wydaj si cae,

jak Djany uki napite.
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Poudniowej pory ocknite zewszd gwary i be:

Fauna fletni obejd si teraz. Starczy za ni dziewczt

miech szklany w rozbryzgach dreszczów od zibu
kpieli: a i te bluzgi, tryszcze i kaskady wokó ich

cia atasu, tak byskliwie rozemianego w socu
i w takie szafiry zasnutego po cieniach.

To w cie, to w soce pstrgiem wyrzuca si<

z wody z dziewczt najmodsza: jeszcze chopi pra

wie, o ksztatach niegitkich i tak twardo rozrzuca-

nych w poskokach, e si z tych nóg, ramion i gówki
pod dzwonnemi loki rozgwiazda co chwila czynia —
za krzyk radosnego ciaa na ,Evoe!* modoci.

Nie matka si o ni troska, lecz — jak to bywa,

gdy macierz pocha, — siostrzyca nieco starsza. I sta-

teczniejsza — t por pierwszego u dziewczt cisze-

nia: gdy ich oczy do miechu pochopniejsze, nili

usta, w modej ju powadze paniestwa. renice jej

natomiast s takiej ciekawoci pene, tak socem
wraz z ros nasike i tak rosicie rozemiane, jak

te bawaty o wczesnym ranku. Rankiem i wczesno-

ci jest caa, a gitk a zaczepnie w swych wiotko-

ciach rytmicznych, — cho szczupe ma jeszcze

ydki, piersi jak jabka i róowe ramiona.

Siostrzyce najstarsze tymczasem, czujnoci ani

u wody, zasuchay si nieufnie i w strumienia samego

gos, który na nurcie skrtu w nuty dwie, w dwa
zabetania i z dziewczty si teraz swarzy. Oto led-

wie zanurzyy w nim swe stopy lekkie, on basem

o nurtu gbiach co im tam prawi i bulgoce w po-

wadze, A przdek pikna rczki chye czerpi co



— 73 -

ywo z tych glhi roztopione soca zoto na piersi

swoje. Póki prd wartki u skrtu nie klanie znie-

nacka wod o kamienie. I strumienia nut wtóra

jak sam satyr wysokim chichotem si nie zachynie.

Dziewczta sposzone \fvyplusn si nagle z wody
gromadk ca. I wion za kolumny swej wi-
tnicy otwartej. Wychylaj si z za tych marmu-
rów bieli, po których pulsujce plamy soca trze-

poc si, niczem motyle zote. Wynurzaj si wiotkie

z za gazów stgoci, bior na swe plecy i ramiona

tych blasków roje. Tak dyszy, tak si trzepoce na

ciaach dziewczt niepokój soneczny, gdy okrgemi
oczyma zapatrzyy si z lkiem w strumienia wody.

Z rozchylonych trzcin sitowia wystawia ku nim

Panek chrap swych niuchy, bródk zoliw i te strzy-

gce pod rogami uszy.

I pdzi wraz ku nim z chwytn ju zdaa garci

;

zda si, za biodro, za udo z miejsca uapi, gdy zgoni.

Lecz oto, biegnc brzegiem strumienia, zaplta sie

jakby kopytami midzy te kaczece zote, pomieszane

z skocznemi promykami soca, w cieniu osiny. I za-

loty swe cae wytupota oto wród kwiatów i pro-

mieni, wyklaska w grzechotki swych doni. Tylko,

e do taca mia nogi nazbyt dugie — w kolanach, —
jak te skoki zajcze. Wic cho drepce wci po-

suwicie, cietrzewi si i klaska, miech jeno dziewczt

wzgardliwy otrzyma w odpowiedzi. Nie stropi si
tern bynajmniej, na nic w tej chwili nie baczcy.

Sobie taczy. Sam si weseli.
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Oto coraz to wdziczniej nad rogami klask

i, zasuchany w te grzechotki swoje, przebiera kosm

temi ydy: jak umie, tak tacuje sobie wawo, D(

piero gdy siq tem nacieszy, zwrócony ku dziewcz-

tom, zatrzepie si apami po udach i parsknie

reniem miechu tak artko jurnym, jak samego po-

udnia wyiskrzony skwar:

„Ha! ha! h a I
— h a a . .

."

Poudniowej pory zestrojona ju muzyka ledwie

tego miechu rozhuki przewali po wszystkich dalach,

a ju oto sama zapltaa si w jakowe zwiewnie

skoczne nuty.

Dziewczta zalknione wyskoczyy z za jasnych

kolumn swej witnicy. I rozpierzchy si i rozwiay

na wsze strony — pod gwatownem nagle rozedrga-

niem osinowych lici (w które przdki dziewicze

wetkay, wiadomo, dusz swych modych niestatki

i trwogi.)

Te dwie najmodsze, nie nadywszy siostrom,

pozostay nieco w tyle. One to chyba?! — te dwa

blaski soca przejasne, które zwiay oto z kolumn

bieli na murawy gboki cie? I pdz gdzie przed

si po tego cieniu szafirach, pod lkliwym zaszumem

drzew.

Dali powietrznej oddech i pól tchnienie rzewi
poudnia skwar. I cz nagle, splataj ze sob te

siostrzane blaski oba: modsza siostra starszej na szyj

snad skoczya? Lecz oto znów je dwoj: jedna pro-

mieniem w bok odbiega, druga wnet zawiruje, zakbi

si w niepokoju i
— leci, opoce skrzydem sonecz-
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f nem: zagania, zawiewa... Próno si o to piskl sio-

strzane troska, gdy jastrzb na ni tu spada. Ku niej

to pewnie Panek pdzi w parskaniu i kopyt tu-

pocie, bo Cykady z kryjówek swoich l jej na gwat
zazdrosnych ostrzee plotki i sykania natarczywe

:

„Cyt-cyt!.. Cyt-cyt!.." — sycha naokó.

A ta maa jeszcze tu swywoli, jeszcze j obska-

kuje psotnie! Za w tych jej plsach jest taki upór

rytmu, e, cho bezgone, ttnem samem piewaj:

„Wci si siostra czego lka, — boi, — nad

ozem sama u krosien..!"

Na ramiona j snad siostra schwycia w na-

goci chwili, ustami ciszc pewnie jej usta niedobre;

gdy jednego ju tylko promienia wiatoci, by

skrzydem rybitwy, ponosz si migle w dal —
w ogromnym nagle niepokoju rozedrganych lici,

w ich skardze i szemraniu, w rozalonym szumie

popochu...

L i r i s je schona — pod te szelestne nieukoje

osin i szum anów dalekich.

Obok na bkity nawiany pynie aglem cienia

po tych dalach, jakgdyby struny smtu zatrca prze-

lotem, wygarniajc wszystkie wspódwiki utsknie,
zatajone ród poudnia cisz. A buczenia bków
odezway si w murawie, ni to organowych dudów
pierwsze zacigi na basie. Po chwili wysokie skrzypki

pszczó rozaliy si wokó i wielotysicznych muszek

zbrzki zgodne w ogromnej rozchwiei sonecznych

wyiskrze...
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Poudniowej pory orkiestra skrzydlata z wszyst-

kich utsknie chorau gra kwiatom dz swoich

peany.

Oto u winnicy skraju, nad zielony aksamit lici,

wychyla si zjaw kwietnego kielicha — pier biaa
i róowe ramiona, w rozwiewnem zasnuciu strzpia-

stego jakgdyby okwiatu, który soce zotym grze-

bieniem wci czesze, nawietla i puszy. Lica nie

wida w tym wosów owiewie, rczki zajte s czem
gorliwie u krzewu. Zapdziy j snad siostry do
pracy przerwanej.

Na utrudze poudniowych zakoczenie tkaj
oto przdki gronom Bakcha conajzacniejszym paszcze

sonecznej purpury — z krwi swojej modej kolorów

moe?...

A jeli tymczasem zoci si zaledwie wino, snadi

w krwi modej wicej soca ni purpury, póki lata

gorcoci nie dopal krwi w yach i winnej macicy

gron

!

Wic soce dopieka, skwarzy, ga pki nie-

rozkwite.

I dojrzewa wino.

Za jego stranik przy winnicach : Panek
z fletni, i ku zadumie w socu, wiadomo, skory,

przysiad zdaa na gazie, podj oburcz kopyto i za-

myli si nad tem, e za cikie ono pono ku onym
przdkom, — które swoich rozkoszy obietnice wet-

kay w kwiaty, y swych purpur przelewaj w wina

i tacz zdziaane przez si upojenia ziemi.



Zdaa, u krzewu pracowite palce przdki tkaj
wci pod tych warg dziewczcych skupieniem w pk.
Gdy z pod rzs wybyska ku niemu ukradkiem, raz

jeden tylko! — i raz drugi jeszcze, — krosienkowych

jej duma tre cicha.

Zerwa si na nogi.

„Twych ocznych umiechów kroplistoci cikie!..

Soki!., przesonecznych kici... cypryjskiego grona! —
Wró, lato- zbiór bdzie jagody z pomienia!"

I, sp>onwszy sam jak agiew, dymi z chrap

w poudnia plenn spiekot:

Gdy mnie twych oczu spoi cikie wino,

nie wytrzewiej i mierci godzin!...

Gdy si ust twoich gronem do skonu opij,

pjany, Chronosa przestawi klepsydr,

z poród mar elizejskich do ciebie si wydr!
— wiosem umarych do ycia odbij! —

A gdy skoczy ku niej, jak do ycia i uycia

samego, uwikd^y mu si wnet racie midzy jaskry

i soca promyki, roztaczone znów po murawy cie-

niu. A kw^iatów, by motyli, pls i zakbienie obta-
cowuje go krgami szaiu, echce ydy do skoków,

skrzyda soneczne radoci za hermesowe lotki do
pcin mu przypina...

1 o nimfie znowu zapomina kae.

Natury samej bachanali w poudnie staje si
Pan taczcy — anom tu wkrg wszystkim na

bogosawiestwo plennoci.
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Jako u stóp jego nawet bków basy bucz
wokó kwiatów niskiemi tony: „Gdy mnie twych

miodów spoi cikie wino, nie wytrzewiej i mierci

godzin!" A wtóruj temu na najwyszej nucie skrzyp-

kowej wielotysicznych muszek zbrzki zgodne: „Gdy
si sw dz do skonu opij, w szale Chronosa

przestawi klepsydr!..*' Rzekniesz, szalem jego por-

wane, wiruj w socu wszystkie te bezliki nikych

stworów ziemi, — i wraz, jtek zakbieniem, gin
w dz chaosie. Oto na wody strumienia pru-

sz niegiem ich biae -ju mary. A tych pogrzebów

paczki po murawach .muzyk miertelnych upoje
soca targaj wci niemilkncym spazmem rozpodu,

który Chronosa przestawia klepsydry.

Jak agiew i pomi tej sonecznej poogi, do-

nioso Fauna w tacu i pod winnic sam. Tu przy-

pomnia sobie . nagle przyczyn radoci swej i szau.

Wic zary si czemprdzej w on krzew u skraju,

zaplta raciami w jego pncze i wsy. A gdzie

lep dz ramion signie, ztamtd w caych nar-

czach odyg i listowia przygarnia do si — czuje: —
potworn mnogo piersi kobiecych.

I zjeyy si na nim kudy w grozie tej myli,

e, gonic córk, przdk pikna, wpad oto w obj-

cia matki, — ziemi samej: --w polipie ramiona

C y b e 1 i wielopiernej.

A przytrafia si to, wiedzia.

Jednake wo luba odyma mu przytem nozdrza

i rozciga wargi w szerokim a po uszy umiechu.
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Sign oburcz po jedn z tych piersi i way oto

w apach rzae ju grono winnej macicy!

Dozna tedy objcia ziemi: poniy w sobie bo-

yca ton, zapad si cay w kol sw natur. Ju
pod krzewem na wznak ley, jak pod koz, karmi-

cielk swoj. I ssie grono cikie. A raz po raz

przed si, na olep, gdzie wierzgnie. I, niczem to

szczeni u wymienia, warknie czasem niecierpliwie.

A zamruczy wreszcie:

„Wiecie, kobiety, czemu wolimy, bywa. Wino od

was wszystkich?.. Bo jest w niem wspomnienie naj-

pikniejszej."

Bekn w bródk. A z luboci smakowania

czochra si wci po kudach. Rycho patrze, a spo-

tnia na gbie, i zjey mu si czub midzy rogami.

Ju nie pije. Tylko, • lec wci nawznak, wyma-
chuje apami nad gow; z sob si swarzy. Paluch

ku niebu wystawia: z socem pewnie si sprzecza.

Nagle rozwala nogi i ramiona, i ku socu na zenicie,

w spiekot jego arów jurn, wytrzsa z brzucha

sprone chichoty samego Sylena:

„Ha! ha! h *a ! — h a a . .

."

Poudniowej pory rozptana ju muzyka opia

si chyba sama cypryjskiego wina socem i purpur.

Ali i ona, opróniwszy rycho pienn czar
szalestwa, wszcza jakby swoje ze socem swary,

ni ten strumie, przelewajcy si w zotych jego bla-

skach. I ozwaa si niebawem strumienia nut wtóra
nad nurtu gbin.
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Wydymia, zda si, on sza winnego wyskoku,
w którym kozio z Sylenem razem w czecz wst-
puj natur: Cybele wielopierna wypucia Fauna
z polipich ramion swoich.

A w tem ciszeniu i zadumie odmieniao si po-

woli grube oblicze kozodoja — w jakowy pósmt,
póumiech nad dwoistoci natury wasnej. Koo
ust zmysowych, marzeniem to si osnuwao, rozja-

niajc w oczach byskiem odgadywa i woli: — uczo-

wiecza si zgoa wyraz jego.

Lec wci nawznak, pod soce na zenicie

trzyma oburcz grono zerwane, za czar rnit
w ognistym rubinie, za boga samego kielich nape-
niony po wrby ycia radósnoci wielk, — wszyst-

korodn si!
Za ta misa soca i purpury, w której skpano

niegdy na Olimpie nowonarodzonego Bakcha, ta,

przez ludzi na ziemi poszukiwana wci, boa czara —
Bakchowa „cista mystica" — zwidzi mu si
nagle pod soce, by ywe serce czecze.

Jak gdyby oczyma olnionemi socem wydar
bogom ich tajemnic najwiksz.

A w tem jasnowidzeniu ogarnia go i to ostatnie

uczucie szczcia: wdziczno przelewajca si mo-
dlitw przez wszystkie wrby.

Wic warg zmysowych szeptaniem skada bogu
i czecze dzikczynienia — za ycie, za szalestwa

ludziom nawet podarowane, za mier i tak rychy

z niej powrót nowem ciaem i radoniejsz dusz:
za ziemi odmadzanie wieczne.
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• Pije Bakcha upojenia bez kru: bóg przez yy
^ jego przepywa, serce samo w taniec wzywa: — D y-

j o n i z o s !

Jakgdyby widzia bluszczowego tyrsu jego roz-

mach na przodowanie:

„Za Najad plsem i w bachantek sza!.."

I tego bera szalestwa wzniesienie si nagle

byskawicowe

:

„N ie zdrabnia n, nienion i nie miertelny
niech mi bdzie ton!"

Cze mu za oddaje nietylko taniec z pogrze-

bów pochodni, która u tego boga otarzy oznacza

odrodzenie...
Najwikszy ród bogów samych mionik gdby,

kocha si, wiadomo, w •sonecznych ukojeniach fletni.

Lubuj si w nich i panie tej witnicy biaej nad

strumienia wod: — nimfy, które u pogan nie-

gdy i Muzami byy.
Wic, by bogu i im moe wygodzie, przysiad

byo P a n na gazie, podwin ra pod kolano dru-

gie, od gb przy fletni, wytrzeszczy lepia w za-

1
pamitaoci grania — i dmie:

[ Z nawilgych, rechotliwie przelewnych tonów^

' fletni tchnie ros i rzekoci na poy jeszcze rozmarzo-

ny wiew, — porankowy zew: witanie!..

I nowych witów zjaw wywouje przed oczy t
nimf a Muz najmodsz: chopi prawie, o ruchach

jeszcze cakiem niegitkich. Dwie dziewanny, za po-

22
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chodnie dwie, pry oto w ramionach, wytrzsa z nich

rosy, jak tony zotych dzwonów idcego ranka. I do-

dzwaniajc ochot pozocistych kdziorów wstrzsem

na wyskokach, wywabia z ros cykady ocknite, by

w wirze ich skrzyde z pomieni pdzi przed sob
gnune opary witania, ponosi si za niemi gwiazd
taczc — pod ten fletniowy krzyk radosnoci

modej

:

„E V o e B a c c h e ! . .

.

"

Dezsowna ju teraz mowa muzyki dosnuwaa
goliardowi rojenia soneczne: gle rybatowe gray

mu w piersiach posowie strunne — na przymierze

z wszechradoci ycia.

I rzewiy mu skronie.

Dugo trwao, zanim si spostrzeg, e t zwie-

wn pieszczot darzy fgo ochoda doni jakowych.

które mu kaptur z gowy cigny i muskaj czoo
„Wypogodzia si wreszcie ta frasobliwa gowa?"
„Nie do ciebie wcale!"

„Ale przezemnie!" upiera si dziewczyna.

I przytwierdza mu to na ustach warg miciutk,
„Ze z mniszej kapucy wychylaa si czasem ta

gowa na uradowanie si yciu — to przezemnie

tylko! I przez mój taniec skuteczny."

Za kapturem zwleka ze i szat klerka. A wy-

uskawszy go tak sobie z tej skorupy powagi, gasz-

cze, rada, e jest teraz taki zwizy ciaem, taki uto-
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czony pod ramieniem, które go ogarnia. Wywin
si z tego objcia i rzuci si opodal gdzie midzy
wrzosy, by raczej w skwarnych woniach si tarza,

w socu pawi i swarzy si miechem z mylami

swemi.

Ona spoglda na te jego zadowolenia przy niej

samotne z gbokiem politowaniem kobiety. Wreszcie

doskoczy do i ogarnwszy domi t gow oporn
szepcze mu w usta nieomal:

„Choby si wypar tego, aki- przypomn
co o mnie piewa : „N ympha non est for-

mae tant a e!" — Zapamitaam przecie! wziam,
kobieta, w upór roje, w krew y moich !.. Ze pani

Djana nie wszystkie wytpia z zazdroci, tern si,

gupi, uciesz nadewszystko!"

A i przytakiwania temu sysze si day niespo-

dzianie. Stado gobi, bpade z nadklasztornych wyy,
chodzi tu sobie korowodem, — a gwarzy, grucha,

potakuje wci.
„Ptaki Afrodyty!" — usyszy nad sob.

Wyjrza ku niej zezem:

Nurza si oto stopami w rojnym puchu go-
bich skrzyde. A te jej rce opalone na bronz, z pal-

cami, by jaszczurki, lizgaj si po bieli obnaonego
ciaa, niczem tamte gadziny po kolumn marmurze :

—
przesuwa je sobie z pod piersi na biodra i uda, po-

wiadajc swym gosem gbokim:

„Nataram si dla ci mit i tymianem."

Jemu i bez tego drgay ju nozdrza.
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Lecz gdy si zerwa do niej, odwiaa wstecz, —
jak tamte. Lub moe tak mu si tylko wydao w tej

rozchwiei bysków i migota poudniowej pory. Bo,

gdy niedawno, w bluszczu ciemnej kaskady, zdaa si

tylko cieleniejsza barw od tamtej w kamieniu,

tu si tak wyzaca promiemi, tak nasrebrza po-

wietrznemi fiolety, tak si zgoa upowietrznia caa, —
e zda si prawdziwie, jak tamte przdki soneczne.

Rozchwiaa si na kibici jej szyja i gówka ród
ramion wzniesionych, jak pk w rozchyleniu pierw-

szych patów kielicha. 1 zdawa si mogo, e mi-
dzy jej rkoma nad gow rozsnuwaj si tcz nici

zudy wszystkobarwne, e w tych ramion kwietnem

ku górze rozwarciu trzepoce si motyl w kielich za-

bkany.
Gibkoci jest caa. A z pod tak wiotkiego

stanu wystawia prnie dug nog jelenia: do taca
stp bierze. Zanim j taneczne ponios skrzyda,

ju si ku wzlotom podejmuje noga niecierpliwa, —
a tak mikko, tak chwiejko, jakgdyby nie ydka i stopa,

lecz biae strusie pióro wiao tam. 1 ju tylko pal-

cami drugiej stopy ziemi si trzyma; bo gdy domi
powietrze, jak skrzydy, teraz trci, to, zda si, sfru-

nie i porwie za sob kokosz zaczepna!

Ale udzi tem tylko i omamia.

W rytmy ciaem si rzuca, jak w oboczne pu-

chy; w taca lotnej koysance zwiewa snu podmu-

chem i snu kaprysem nawraca. A gdy w tych pl-

sów labiryncie przewinie tu, tu obok kolumny,

wówczas fala dreszczów naga tak w ty przegnie
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Dlecy jej biae, na tak pochliwe „och!. ." zatul

s\ piersi w ramiona, — jakgdyby z gazu samego

wyrway siq ku niej apy dzy, — a i co wicej

jeszcze prócz rk.

Przed brutalnoci zatajonych tu wszdzie chuci

odmignie rybitwy zerwaniem si i skarg: „Och!.,

och!., och!.." — taczy mewy rozalony lot. I drobi,

drobi wstecz na palcach stóp, — odpywa rami, wieje

do . . .

Tak si egna ze smtem, ju tu nie powróci

wcale. W tej rzeczki zanurzy si falach : L i r i s

j schonie.

Lecz oto znów si jawi snu nowym podmuchem,

lotnej koysanki nowym snad kaprysem. Rozpieszcza

si ramiony i uala szyj, piersi ka, a mota brzu-

chem, gdy w wiotkim pasie za wa si gnie i wy-

stawia na boki kby twarde. Krzepczy ciaem, plsa

zwiewn nók, a póki w bdnika tanecznego k-
bek nie omota si sama, Ariadna szalona! — póki

jej nie urzeknie igry wasnej moc, nie oczaruje ko-

liskowy pls i nie omignie wkrg wosów mietlica...

A gdy, tak sptana, w ty si przegnie, na dre-

szczow biel pleców przerzuci wosów kir, piersi obie

jak te czary ku górze wystawi, to, zda si, czeka —
warg i zbami! — na Fauna samego czeka, Baccha

korybantka. Ze za ramion jego natychmiast nie po-

czua w pasie, wic pantery dziki skok miotnie j
nagle w zawrotny targaniec i wir... BaccheH — dy-

goc wkrg powietrzne wokó niej migi.
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^ piargu krzemieni oarnych ród rumowiska,

gdzie tylko w pogoni za ni uderzya stopa goliarda,

podryway siq na mgnienia czerwone wachlarze wier-

szczowych skrzyde z suchym trzaskiem zapalonych

ogników. Ponosi si i on jak w wirze skier i pomieni

ziemi, by tych ruin wywoany duch.
A gdy doskoczy: ramieniem kibi wiotk, pier-

si dwoje piersi twardych wyczu, a warg Fauna

ledwie jej szyi siga tymczasem, — z jej ust, w ty

wci odchylanych, jakby ku socu na zenicie, roz-

leg si dzikim miechem tryumfu Faunicy gos gruby:

„Ha! ha! h a ! — h a a . .

."

I wziaa mu w piersi wszystkie skry sonecz-

nej poogi, wszystkiego pogastwa tony najgortsze,

wraz z plenn spiekot pól. Wina dojrzenie wcao-

wuje warga w warg i ary ziemi w socu caej. Po-

udniem szalej.

A gdy ich sam nadmiar upojenia od si wzajem od-

trci, to jak te jtki, jak waki w socu, nad stru-

mienia wod: — za t chwilk rozki tem gwatow-

niej rzuca ich ku sobie ramion skrzydami. I eni,

—

to gdzie midzy wrzosy, to na pyt strzaskanej tu

trumnicy, to pod otarza pogaskiego szczt.

Poudnia bachanalii korybanckie wtóry, pou-

dniowej pory Cykady szlochajce, zawodz spazmowy

ju pean upoje i mierci.



u cienie dugie say si po ru-

mowisku i czerwieniay ko-

lumn szczyty, gdy goliard opa-

mita si wreszcie. I spostrze-

ga teraz dopiero, e ley na

pycie sarkofagu, któr czas

strzaska, w ziemi wry i

mchami przez wieki znów^

spoi. Stygo pod nim to oe
kamienne, ar poudniowej

pory oddajc wieczorowi. Na tem legowisku rozkoszy,

która mina, przeciga si w kaprysach wci jeszcze

ciepe ciao kobiety, — a póki nie zepchno go precz,

jako co niepotrzebnego ju zgoa.

Cybele wielopierna wypucia go z polipich

ramion swoich.

Ustpi bez sowa i j si bka ród ruin.

Odmienia si pora. Gucha sino ogarniaa

ju dale. Mierzchnie wiat. Z oparzelisk za wod
mgy wya i snuj si u brzegów, jakby zjawami

mar niedoksztaconych, jakby strzpami potarganych

roje. Za strumieniem tylko, czajka nad giem po-

lata w pokrzykach skargi wieczornej, jak ta dusza

za dnia oszukana socem.
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Zorza na nieboskonie wchona, rzekniesz,

w siebie wszystkie ary i dze ziemi; na kbiastyin

granacie chmur krwawi i dymi zarazem. Dyskiem

rozjarze wietlistych rozgorza soca krg: — jak

gdyby ponad ziemi urodzajnion w Bakcha chaosie

wystawiaa si w tej chwili na wyy — Bakchowi

spornie, — ta wiekuista tarcz wiata i harmonii,

któr za Apolla na niebie niegdy czczono, zanim go

mistrze witnicy nie zdziaay w kamieniu.

Pod purpur zachodu, czarn sw postaci

w kapturze srodze wyrazisty, sta goliard u kolumny,

prawdziwie jak soca bogomolec pokutny: e owo
soneczn skr w duchu swoim spali znowu — i zno-

wu! — w cielesnem naczyniu pierzchliwoci wszelkich.

Oto ley za nim to naczynie pierzchliwoci.

W dugiem przelewaniu si po yach dawno
zaznanej rozkoszy, przeciga si wci jeszcze

na swem ou kamiennem; pije rozwraliwion

skór ros wieczora. Zanurzona w mroku, wydaje

si, w smagoci swej, jak z bronzu caa, nawet

przy tym wiecu winnego listowia na czole z kici

gron u skroni. Gaszcze w tej chwili swe ciao, do-
mi w biodra pluska. Niebawem zanie napewno

snem gbokim. Tymczasem a wzdycha w luboci

dosytu. A cielesna, duga u kobiety, pami piesz-:

czot skrca j wci kaprynie i wystawia kae
piersi, — niewiadomo ju komu, — jak gdyby ziemi sa-

mej oddawaa si byo popoudnie cae.

Jak dwa ywioy sporne, dwie dusze wiata, s
w takich chwilach kobieta i mczyzna. Ze duchowi
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mierzo ju w tej chwili rospusty wspomnienie, wiqc

otrzsa je z siebie myli pogard.

Z domi w rkawach, z kapturem na oczach

zorzeczy klerk kobiecie:

„F emina res rea, res maa, carnea,
vel caro tota! — kobieta rzecz potpiona, du-

szy szkodna, cielesna wskro: zg-oa, misem mier-

telnem caa!... Jama ostatecznoci ziemskich!.. Ra-

bunica i korsarka duszom naszym — t piknoci
ciaa, a duszy swej rozkadem: — pulchra
p u t r i d a !

aden ojciec kaznodzieja tak nie grzmi na ko-

biety, jak czek owiecony, gdy w chwilach cielesnego

przesytu chce oczyci myli z kobiecego ducha tkli-

woci faszu i mtu.
Sta goliard w^ci U kolumny, zapatrzony w do-

gasajce na widnokrgu zorze. A na tem chmurnem
skbieniu si arów przygasych, nad zatajonemi

w tych chmurach byskawicami burz, rozwietlaa si

ducha arz. U dogasajcych ogni dz zapala si

nieraz myl wiatoci dziwn w ogarnianiu widno-

krgów wiata i czasów. Tak i w duszach na-

szych : chaosy Bakcha zwycia — przeczuciem bodaj

tylko — Apolla moc.

Niech sobie tam czajka polata i skary si wci
nad giem, by to drugie, przyziemne skrzydo duszy.

Myl, oderwana od pokutniczego smtu, wzbia si
i ponad dol sw ziemsk. Po upojeniach, które

miny, chono go morze, ogarniajce pierzchliwoci

wszelkie: — wiat i wieki.
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r\ w tej zadumie klerka, przypomina, — jak

Horacjuszowem tu sowem woa do Latony syna

o to samo pono, o co wasnej duszy arem modli

si u dróg rozstaja do innego Boga i Syna: o duszy

pogod. Przywoa do pamici potrcane ju dzi

myl mdroci Salomonowe, przypominajc z kolei

i te sowa królewskiego mdrca: „Duch smutny
wysuszy koci; serce weselne daje wiek
kwitnc y." Przypomnia Pawa natarczywe wo-

anie do Koryntów smutnych: „... Po raz wtóry
powiadam wam: zawsze si weselcie!"
Oraz upominanie jego, e smutek wiecki
mier sprawuje.

I wydao mu si oto, jakby przez czowiecze-

stwa caego koleje rozlega si, — co czas, co wieki, —
jeden dusz ludzkich krzyk.

Tylko, — gdy poganin swego boyca prosi

o bogie dla si o t i u m umiarkowanego dpsytu, ku

ducha pogodzie; gdy mdrzec ydowski w starzeniu

si bardzo nie chcia mie suchych koci i serca we-

selno sobie roztropnie zaleca, — chrzecijan su-

mienie radeby czowieczestwu caemu przychyli

kwitncy wiek. I rozwaa w sobie to sumienie, nie-

spokojne wci, e tam, na Golgocie, która odmieni

miaa wejrzenie wiata, co si pono zataio byo, —
skoro tyle nieprawoci, krzywdy i pognbie w smutku

jest wci jeszcze na wiecie. Co z Golgoty jeszcze

si nie dostao ludziom. — Józef z Arymatei ukry

przed nami ten skarb! — 1 chrzecijan serce podne
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stwarza bodaj tylko to duszne figmentum: onych

rycerzy bdnych w ich nieustajcem poszukiwaniu

Graala — na starcie smutków z oblicza ziemi, na

odnowienie serc wszystkich.

I dowiody przecie te ich uudy wdrowne Fran-

ciszka do nowego zwycistwa nad smutkiem wiata:

rozmnoyy koo niego cichoradosn bra j o c u 1 a-

torów Boga.
Jakebymy my, joculatory wiata,

nie zechcieli ju dzi ici ludziom tej szczliwoci
ledwie obiecanej, — ju teraz, a kademu, na kadym
rynku i w kadej piekarni grodów — ig"i'y zud
i moc!..

A daremnie nas kanoniki do wszystkich piekie

wysyaj za to; szatan zbyt ponury, by nas dugo
u siebie cierpia. Wszake to... ,,Lucyper sam prze-

pdzi nas z pieka precz — do Boga, który kocha
rado*'... Tak piewa ongler jakowy, onego

czasu, gdy onglerom i goliardom by na wiecie

kwitncy wiek.

By. Min. Na schyek ostateczny idzie ju pono
joculatorom wiata. Jakby Bóg sam przekl rado,
dostrzegszy grzech na dnie weselnoci czeczych.

Ból si dzi wieci organowym tonem mistrza

z za gór. I straszy bdzie serca czecze pieka i czysca

upiorami. Ból i pokuta gosi si dzi po wiecie naj-

wymowniejszemi usty ojców kaznodziejów. 1 dymami
ich stosów. Dominikaskich kltw gromy i ognie

ich sdów ponurych zasmuc nawet wasze dusze ci-

choradosne, franciszkanie! Na nas tylko, mdych
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braciach waszych, pozostanie ostatni, achmaniarski,

strzp radosnoci ycia!.. Na nas, — którym tak

wolno na pokaenie serc idzie, e owo sami ju
nie wiemy, do kogo wyrywaj si nasze mody: do

syna L a t o n y czy Maryi?!.. W wóczdze po go-

cicach wiata parzy ju nam wszdy stopy ogie
stosu. Baczenie miejcie!,..

Zgasy zorze. A w tem okbiu ciemnej grozy

na nieboskonie zamigota raz po raz byskawicy

pomi. I zamruczy powoli grzmot nierychy. Zimna

sino ogarna wiat.

Tylko marmury rumowiska sprzeciwiaj si

zmierzchowej porze: poóke ciepo w sinoci okól-

nej, snuj si po nich byski jakowe, pegaj lnienia;

jakgdyby ruina pogastwa sptaa w sobie sonecz-

nych promieni niezniszczalne moce. To dziwne wia-

to ród mroków sczy si z kolumn, ciele po ga-

zach : my i byska, acz nie janieje. — Gdy wiat

mierzchnie ponuro, na cmentarzu ywych kamieni

wywietla si w mrokach gloria bogów pomarych.

Lyoby noa, by z pobliskiego krzewu uciga
jakow, przydatn na kij pielgrzymi. A porajc si

z t robot, myla:
„Pójd w wiat, — owo i bez gli ju teraz!

Ni ten niedwiednik, oprowadza bd swoj bestj —
dziewk sw - z grodu w gród, z czasem po-

mocnik w jej rzemiole. ,Owó Muza panom
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i mieszczanom dzi najmilsza
!

' — powid burmistrz,

rzeczy wiadomy. Bdziecie jej mieli tedy w bród!

A gdy tak po zamkach i grodach nastaje królowanie

waszych brzuchów i podbrzuszy, nie aowa mi

tedy gli za votum oddanych. O winie i kobiecie

piewa mona i bez gli tonu, a gosem opoja. Tylko

na nic mi ju wtedy bdzie i klerkowstwo me cae:

na nic ta szata owieconego, na nic i ta ksig reszta,

tam na wozie towarzyszy, wród sprztów igry kam-

rackiej.

Przegram w koci i t pych klerka z grzbietu

!

przepij uniwersytet cay ! Za psaterz, msza i dewo-

cjona, smtne resztki mej duchownoci dawnej, niech

sobie dziewka gdzie u grodzkiego kramu wstek
nakupi. Ja zasi i te kudy swe ostrzyg, eb jak

kuglec zgol, — nie bd ju dominikany szczu mnie

po wszystkich grodach cesarstwa: „Lotterpfaff
mit dem langen Haar!.." W pstrych achma-
nach gbura powlok si z wami, towarzysze, — ry-

bat najndzniejszy : bez igry swej narzdzia, pieniarz

i bez gli ju nawet, — poeta pauperior om-
nibus poetis!

Nie poradzi z nami koció, nie poradzi cesarz

i króle ziem wszystkich, nie poradz pono i domi-

nikany! Ale gdy ta czecza dza weselnoci serc, —
która, co czas, co wieki, w niebo same krzykiem

uderza, — gdy ta dza pod ziemi si ukryje, na

ponocnych gdzie schadzkach po mynach, gdy si
z trwog i groz w duszach zmiesza, gdy si szaem
po ciemnociach stanie, gdy i my ostatni achman
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swej godnoci zostawimy w waszych apach, mni-

chy, — biada wtedy i yciu samemu!.. Pospou

z tamtymi grodzianami znajdziemy my sobie boga,

który jeszcze kocha rado! Co si dzi ledwie ma-

jaczy po okrutnych zwidzeniach mniszych, ici si

pocznie czarnych mocy wadz nad ciem-
nociami... Biada wtedy duszom i kocioowi !"

Co zadudniao w dali, niczem wóz adowny po

kamieniach i wstrzso jakby ziemi pod stopami:

Lewiatana kadubem toczya si chmura wzwy, po

nieboskonie.

„Grozisz?!.." — zda si pyta jej grzmot ponury.

„Wró!"
„Heje, towarzysze! — woa po chwili wska-

zujc gdzie hardo kijem wóczgi, — na rynku tego

grodu, pod który podchodzimy z bbna rozhukiem,

na onym rynku bierwiona stosu rozkadaj biao-

czarne mnichy. Franciszkanów przeora pali tu hó
dominikany !.. Groz jka najcichsza radosno ziemi

samej. Zdrtwiay mieszczany, znikczemniae w trwo-

dze sumie i dusz smutku... A wczoraj, wczoraj to

jeszcze, zwiedziay si niewiasty w grodzie o naszem

zblianiu si zdaleka. 1 ju oto szatki gotoway od-

witne, ju si przyozdabiay na uciech, rozwrali-

wion zawczas ku gdbie, ku pieniom, ku roman-

som w piekarniach, ku gadkom na rynku, ku sztu-

kom na pomostach, ku plsom a tacom. Tak wczoraj

jeszcze oczekiway nas. A owo dzisiaj : lk sumie spta
dusze zgnbieniem grozy. Kamraci ! zawarte s otc

przed nami bramy, zwiedzione mosty : — grodu smutku
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nie zdobdziemy dzisiaj ! Polijmy do kobiet wie
o sobie. Niech który ze skoczków kotem przerzuci siq

przez mury i przebiegnie ulice, hukajc w t i ow bra-

m: ,joculatory !..' Obaczycie, jak przez mury, przez

tylne furty klasztorów, przez zagrodzkie wyloty piwnic

i lochów, zaroj si wokó nas smutku potpiece
z godem szalestwa w oczach kobiet.

„Teraz nie mona, — szepcz, — ale czekajmy no-

cy! nocy! nocy!.. Tam na grobli, za grodem, gdzie stoi

myn opuszczony, lub za foss i waem franciszkaskiego

klasztoru: ówdzie nas nikt noc nie podpatrzy. Wic
póniej, — tam! — noc!.. Cicho! cicho! cicho!.."—

I zniky, przepady w grodzie. Naprzód stosu

poncego na rynku si napatrz, a potem zbiegn do

nas, - dygocce od ez, buntu i pomsty nad y-
ciem. — (Twoje to bicze, szatanie, któremi chosz-

czesz dze zadawione smutkiem!)

Patrzcie, — oto wypadaj ju z grodu, chmar
kruków wyposzonych po nocy. Bo nie piewaj,
lecz kracz gosem, a chrypliwym w natarczywoci

tych pokrzyków : „B a c c h e ! . . B a c c h e !" Dreszcz

rozkoszy bior w siebie tem zawoaniem, (— e wzbro-

nione przez ksiy — ) : upajaj si zawczas samem
poczuciem wewntrznego buntu. Za niemi wypada
z bram i mska mód grodu, nie zapomniawszy wy-

wlec beczki z ojców piwnicy. Tocz j po drodze

. w skokach optaczych.
Rykiem pomstliwej radoci powitaj beczk ko-

biety, i te wród nich nawet, które wczoraj za nic-

by wina do ust nie wziy.



- 96 -

I dopraszaj si o piewki conajsproniej-

sze — i by najbardziej bluniercze. Syszcie! o to

prosz w pomstliwym szale. A ledwie niemi podech-

tane, ju oto aków za poy cign : „V e n i m e-

cum ludere!" (Owo po acinie niespodzianie za-

gaduj z klerkami: to je nawet echce, e si do roz-

pusty spraszaj owieconych i kocioa mow.) Wczo-

raj ciche i agodne, dzi krew zagrzewaj w sobie

niesromnoci sów ledwie rozumianych, a gestem

którego sprosnoci moe nie rozumiej nawet. Bo
ladacznice z rzemiosa nie bywaj tak pochutliwe

w sowie i gecie, tak si nie podjudzaj ciekawoci
wszelkiego za, — jak te, wczoraj ciche, gdy si

w nich rozpry rado pognbiona, gdy, po nkach
smutku w jasnociach dnia, ogarnie je -
dza odwetu i szau po ciemnociach.

Orgia, — niegdy sacra: taneczne wito
radoci w socu, dzi mroczna i potpiecza, —
owo czem jest to rozpranie si waszych dusz,

gbury i mnichy, z pod nadmiernego docisku smut-

ków. I z pod dominikaskich sdów grozy. Na
ten koniec ostateczny przyszo ród was igrze naszej:

suy wam w takich obrzdkach !
— noc, po

opuszczonych za grodami mynach. Igry Muz, ra-

donic, wolnoci dusznej matk zamieniacie owo
w ponocn kurw wasz, dranic garda, brzuchy

i podbrzusza wasze, — wszystkie gbury i chamy po

miastach!.. Ju j tak burmistrz na ratuszu opisa;

a mnie pono za jej pomocnika. Heje! zapiewa

wam goliard swe pieni w yciu ostatnie; a bez gli
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swych tonu, — pieni sumienia! Gosem opoja ry-

cze wam bqd piewki na cze wina i kobiet

(lubo i chopców, gdy o to nawet doprasza si^ b-
dziecie). I wiem -e: wanie te piosnki zapamitacie
najwierniej i nie poskpicie grosza benedyktynom, by
je zapisali w ksigi najakuratniej... za jedyne moe
po wiekach wiadectwo goliardowej Muzie.

Ale wam i tego bdzie mao w pomstliwym

szale nad smutkami wiata i nad dominikanów do-

ciskiem. Zechcecie, by si tam, w ciemnym mynie,

nad beczk, odprawia ta gol i ar d owa msza, za któ-

r koció najbardziej wyklina. Jeszcze mnie w a 1 b

przyobleczecie ku niej, a na gow wetkniecie biay

kopak z mord szatana wymalowan na nim. I su-

•cha bdziecie, jak si perverse przedrzeniabd
przez opoja — sowa ksidza z przed otarza, wraz

z „b i b a m u s !" za „o r e m u s!" i dzbana „podnie-

sieniem"... A jeszcze i koza sprowadzicie moe do
myna, by, winem przez was spojony, do najbardziej

optaczych skoków zachca gromad ca, gdy wtó-

rzy bdzie u beczki ostatnim pieniom goliarda:

„Istud vinum, bonum vinum,

vinum generosum

!

reddit vinum curiale

probum animosum!

Tymczasem, patrzcie, co si we mynie, wokó
beczki, dzieje!... Ju tam midzy dziewcztami a a-

23
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kami grodzianie rónicy nie czyni, wedle Horacju-

szowego: „in pueris aut in puellis urere."

A stare baby, które ak, cho zapacony, pieci nie

chce, chwytaj w pazury swych chuci módki hoe. —
A kto nie wyrywa siq tej nocy z grodu, kto nie

pieszy do myna — polami, na przeaj?! Niejedna

z kobiet, pilnie przez ma strzeona, tym razem,

prawdziwie, przez dymnik na dachu wychyla gow,
zapatrzona zielonemi oczyma kota w ognie pochodni

tanecznych — tam, na grobli, przy opuszczonym

mynie. W czerwonym blasku tych agwi widz si

jej bachowe skoczki w capów futrze, niczem djabów
czarnych rej w plsach szalestwa. A wiatru w jej

wosach powisty przynosz jakby z oddali goliardo-

wych pieni ostatnich chór optaczy.
Z dymnika ponad dachy grodzkie wymigny

si chyba tych kobiet roje. „Cicho! cicho! cicho!.."

—

zewszd sycha te zszeptywania si w oddali, te za-

wisty strzyg, — pod spódnic opotanie w ciemno-

ciach..."

Przerway si goliardowi w mylach te obrazy.

Bo kbowisko jakowe, zawieruch gwatown,
zerwao si tak znienacka wród ruin, jakby ten wi-

cher z pod ziemi uderzy. 1 zawirowa lejem kurza-

>vy po rumowisku caem, — zawista, zawy, — strzyg

tysicem chyba! I krgiem rudego dymu okoli po-

gan wityni.
Niemo mrugaj ku sobie byskawice przez nie-

boskon cay — to tu, to tam, Olbrzym, zda si,

przeciga si w tej chmurze rdzawej, która szmatem
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skraju tak ciko zwisa ku ziemi. Pomrukuje

w niej gucho, warczy na ziemi ca potwór bezmia-

rów, — tymczasem wci jeszcze leniwy.

Tylko marmury rumowiska przeciwiaj siq i bu-

rzowej pogrozi. To lnienie ich pomieniste sczy

si wci z kolumn, rozciela po gazach. Wród
granatowego prawie mroku janieje i wyogromnia

si widmowo witnica bogów pomarych.

1 odrywa mu ten wicher i wydyma poy pa-

szcza, ledwie si niemi otuli zdoa, ogldajc si za

jakiem tu schroniskiem dla siebie i dziewczjmy, —
moe pod bluszczu gst gdzie zason.

Oto rozdzwoni si ju na burz sygnaturki lk;

a osiny nad strumieniem ju nie szemrz lici wszyst-

kich popochem, lecz szumi gazi trwog, opoc
niemi, jak aglami nawy, zabkanej w burz, — bo-

rykaj si z wichury przemoc. A czasami konarów

skarg tak si dziwnie rozal, tak echa klasztornego

dzwonu w zaszumy swych gazi wplot, e przypo-

mn znienacka goliardowi... dusz towarzysza, pole-

gego na brukach grodu, — i jego pie. Wczoraj

to na kanoniach piew^ j on ,L o 1 1 e r p f a f f

drugi. Tu pewnie gdziec pie sw podsucha.

Nie szumi -, nie gdzie to echo sygnaturki w poga-
skiego jaru zaszumi basowym:

„Pomn!., pomn!., nie te dzwony!.,
nie te trwogi wszdzie..."

23*
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jak tu drzewiej bujnie byo,

a jak rabio ninie,

drze-wiej! — czasu boka Pana,

w Bachowej kontynie !"...

„E h e U ! . .
.* — wywiao oto z jaru szlo-

chem i zawyciem, pod syszne w tej chwili

gony zamieci... W pieni g^larza Panek tak bieg

przez pola z ciaem nimfy ostatniej. „E h e u !.. e h e u !.." —
sycha jakby wci, pod raci jego tupoty dalekie.

Przeczu to lepych zatajona w duszach wadza
przypomniaa goliardowi tak niesamowicie t pie.
I targn^a go caem ciaem, by zwróci twarz ku

ruinie. Lkiem oczu szuka mu kae dziewczyny —
tam, na wieku sarkofagu, ród kolumn.

I sta cay w zimnej grozie czoa, — zdrtwia
w bezoddechu chwili.

Ujrza z daleka co, jakby czarne liskie powró-

so na piersiach picej dziewczyny. 1 skrtny w oka

mknieniu ruch sposzonego na ziemi gadu.

Krzykn goliard tak przeraliwie, e a zaguszy

w tej chwili grzmoty dalekie. W kijem przeze ude-

rzony wymign si na razie z pod tego ciosu, by za

chwil dopiero zaama si w sobie i zbroczy, —
czarny w swej juchy purpurze jak to zo samo:

a najstraszniejszy niemot swoj.

A si ozwao co wreszcie na ulg nieomal

w tej niemej pogrozi mierci. — Potwór bez-

miarów zawarcza w chmurze; zagruchotao co po

ni«bie caem, jak gdyby skeiy conajcisze stoczyy
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mu si pod stopy, za groty i bety piorunowe. Krzya
jawny bysk w górze i ogie przestworów otchan-

nych, — pod ten suchy trzask i om nad gow, w wia-

tów chyba caych zaamanie si nage.

Niczem ez krople rzsiste, wielka oka deszczu

opady zrzadka, gdzieniegdzie, na gazy.

Popochem lku i przynaglaniem witych zakl
dzwonu osaniay si mnichy przed gromami burzy.

I przed wadz czarnych mocy nad ciemnociami.
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ake ty mi cudnie oblami tq

kart, bracie ukaszu, w prze-

dziwne sploty mieczów i ró-

aców, tarcz i lilij!... Lance-

lota to chyba miecz, Franciszka

samego róaniec! T lili jakby

Przenajwitsza Panna trzy-

maa w rku, bo promienie-

je,— widz!.. Na dole za: gli
onglerów, organkowe fletnie

i palety z pdzlami. A w rodkowym wiecu tego

Uamu — ptak F e n i x, wzlatujcy nad popioy

i ognie swego odrodzenia!..."
I wybysn ku niemu przeor mdrem okiem

T pod czoa. Lecz pomiarkowawszy wnet, e nie

pyta tej gowy mniszej, skd si w niej te rzeczy

bior, pogaska j tylko po ciemieniu:

„Z najczystszego róda piknoci niebieskich

pijesz, bracie ukaszu, dary sztuki twej! 1 nie pdzle

farbowe pod palcami twemi, lecz promienie poranka,

maczane w kwiatach klasztoru."

Ta pochwaa tak uszczliwia brata, e napyw
wdzicznoci do serca wycaowa za podzik —
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w trzony pdzli wasnych. A e zwolniony z ptli

wicej go do ksigi, wic w nagym wyskoku ra-

doci i swobody zakrci si po celi, zafurkota poami
habitu. Ale taczy brat ukasz nie umia wcale.

Wic rozkracza tylko nogi pod kut zakonn i, ni-

czem kuka drewniana, sztywno przerzuca ciar
ciaa z jednej stopy na drug, I krci si tak

w kóko, wymachujc w tryumfie garciami pdzli.

Przeor tym plsom jego bynajmniej nie przy-

gania

:

„Nie powiem ci dokadnie, w którem to miecie

cesarstwa si przytrafio, e ksidz mody po obrzdku
wywicenia chwyci w objcia matk sw i zataczy
z ni przed otarzem — na tem weselu swojem.

I, cho to bardzo zgorszyo dominikanów, biskup

mia w oczach zy bogosawic tej matce: „Takich-

by nam ksiy najwicej: Boga radoników!"

„Oh, z matk bym ja swoj..!" — wyrzuciy

si ramiona mnicha w tskliwoci nagle a upojnej.

„Nie poruszaj grobów spokoju. I tajemnic onej

trumny, które znam ze spowiedzi i powiada twoich."

„onglerów, onglerów to opowieci sprawiy

wszystko, co si z ni w yciu stao ! Sabe s bardzo

serca kobiet."

„Nie poruszaj grobów tajemnicy. Grzech czai

si zawsze w weselnoci natury kobiecej."

„A przedsi, jam krew z jej krwi!" — zamyli
si mnich z bezwiedn przekor.

„Pacierze za jej dusz mów! — odgadywa
przeor tego zamylenia tre. — Nie tkliwy, lecz
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twardy, lecz surowy stawa winien gos nasz, zakon-

ników, wobec rodziców naszych cielesnych. Przy-

pomnij te sowa witego Bernarda: „Cóem to wzi
od was prócz grzechu i niedoli? To liche ciao,

przyznaj, wam zawdziczam. Nie do-e wam,

ndzni, ecie mnie, ndznego, w ndz tego ycia

stworzyli? ecie, grzeszniki, mnie, grzesznego,

w grzechu spodzili? a, w grzechu pocztego, grze-

chem ywili?!..."

Opucigow mnich, zamamrota si nad róacem.
„Wspomnij, bracie ukaszu, i swojej doli koleje.

Nie wzbrania -e ci ojciec i drog powoania?
Nie cign z uporem na cieki dozna i zys-

ków? Nie grozi? nie zaklina? nie zadrcza?
A matka? . . . Moe i ta twoja, w chwili posta-

nowie twych, do nóg ci pada, ciaem u progu

si powalia, wystawiajc ci przed oczy te piersi,

które ci karmiy?... Owo, wity Hieronim kae
ojca odepchn precz! matk, powalon na progu, —
przekroczy! I, nie ogldajc si na nich, i, kdy
dusza wzywa."

„Do pustelni, myla Hieronim," — koczy
mnich z zamknitemi w tej chwili oczyma.

„Pod krzy!"

Brat ukasz przyleg czoem do murów celi

zakonnej.

W ic by oderwa to czoo zadumane, a malo-

waniu mnicha da now podniet, siga przeor po
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jedn z ksig swoich. Chce bratu pokaza
obraz w niej: — jak to cnotliwa pani Beatrice

wprowadza mistrza z za gór we wrota niebieskie.

Brat ukasz rzuci si ku ksidze jak ak: piersi na

karty si pokada, domi wziera w obraz.

Pobaa przeor tej ciekawoci.

Lecz pod jego umiechem yczliwym twarz

mnicha ciga si zwolna i krzepnie jako; by za

chwil z wielkiem zdumieniem spojrze przeorowi

w oczy. A potem utkwi ponure wejrzenie gdzie

pod si.

„Kamiennego lica, przydugie i sztywne, jak ta

mier kociana, s moje królowe i wite, zakrzepe

w okapujcem zocie, gdyby muchy w bursztynie!"

Do gbi oburzyy te sowa przeora. 1 przejy
go a lkiem o dusz brata; niezwykle bo przekornym

gosem i sów nawet niewasnym jakby skadem
przemówi tu nagle mnich cichy. Daremnie karci

w nim przeor t nieufno we wasne siy a pomoc
Bo, nieufno, któr w godzin zwtpienia pod-

szeptuje nam szatan pychy uraonej.

Mnich tylko si kurczy i zatula kornie, powia-

dajc co o tem, e pdzle nieprzemyte przyschn, —
e zgstniay inkausty, — e pióra si rozszczepiy

i trzeba wystruga nowe, — e . . . Nie to go gnbi,
i czyje tam pdzle lepiej wypowiedziay si przed

Bogiem, lecz e jego widzenie, w nikczemnoci umie-

nia mniszego, nie wypowie si nigdy.

„Jakie widzenie?!"— niecierpliwi si przeor stary.

„Doznane."
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Sarka starzec w brod nad gruboci materjal-

nych dozna i widze ród dusz prostaczych.

„Nigdy!" — biada tymczasem mnich z tpym
uporem smutku.'

Uderzy przeor pici w stó.

„Nie powiadaj w tych rzeczach „nigdy", bo to

jest blunierstwo wobec Ducha ! . . . Nie mnich lichy

i pospolicie w mylach swych grzeszny staje tu

nad ksig, lecz wyzierajcy z dozna czek
wntrzny, który si w nas odnawia ,o d e dnia
do dnia*, powiada Pawe... I to jedyne duszy

doznanie, a cud prawy: — Ducha cud!"
Spostrzega jednak starzec mdry, e nie poradzi

gniewem z t w kornoci zatajon przekor mnicha.

Wic zej mu kae z oczu, — niech omiknie w pa-

cierzach samotnych. Ju drzwi celi przed nim otwiera.

A ze wzniesionym palcem powiada mu ku

przestrodze ostatniej:

„Zapamitaj i to jeszcze, bracie ukaszu! —
pogaska dza doskonaoci w kunszcie czyni serce

bezpodnem."

J=lakby te mroki klasztornych korytarzy wyst-
piy za bratem ukaszem i na soneczne cieki
ogrodu. W kapturze na oczach, z domi w rka-
wach, kroczy chmurnie po ciekach.

Omierzy mu pdzle i farby wasne po ujrzeniu

tamtego obrazu ; obrzydo to czynienie powszednie
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rzeczy atwych w bog-obojnym mozole mnicha. Odpy-

cha nawet myl i pochway przeora, dla którego

kada posta z pod pdzla brata bya zawsze naj-

pikniejsza, bo zawsze do jednej podobna. — Oder-

waa si dusza od swych cisz, ród pracy, w wielkim

spokoju sumienia. I rozterce oddaa si sama.

Tem ci wikszej, e z myli ukrycia, w czucia

zaledwie wiedzenie, wynurzay si nieraz najpikniej-

szych obrazów zjawy. Ale zatajao to si jeszcze

napoy w chaosie materyi. Borykaa si z nim dusza.

„By cho jedno dobre sowo czyje!... By cho
rami jakie dobre, ku pomocy bodaj zudnej!..."

I gotów by w tej chwili wzywa przyjani

czeczej onym krzykiem witego Hieronima w licie

do którego tam mnicha:

„Si ci zy tylko, i rozpacz, i skarg, i ból roz-

ki! Ile aru, ile namitnoci w sercu czeczem,

tyle prób byo moich: „pozosta!..." A ty zlke
si samotnictwa megfo! Tkliwoci poegnania ago-

dzie pogardliwo dla baga moich: — dzieckiem

uczynie mnie wobec siebie. Inn zaiste jest mio
wasza!..."

A si przerazi brat w przypomnieniu tych

sów najsurowszego pono z pustelników, który wszak

ojca i matk odepchn nakazywa.

I zaduma si mnich nad tem, e nawet bólu

rozstania si z druhem nie zazna nigdy, bo go
w yciu aden nie nawiedza przyjaciel, — nad tem,

e jego ducha zaponienia gasn wci pod wejrze-

niami niechci ród braci.
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Znkanie a cielesne wloko go po ciekach

ogrodu. Skrzypiay pod nim tylko te kroki odludzia,

okalaa czyscowa w takich chwilach gusz . . . „Wic
nawet witym pustelnikom dopeniaa si dusza

w przyjani? A mistrzowi z za gór, który wiaty
w sobie stwarza, Raj si sam uwyrania w reni-
cach miowania?... Czyta-e wszak przeor

goliardowi z ksigi, e, co mistrz w duchu swym
ledwie dojrza...

„w jej renic szybie widzia wyraniej."

„Grzechem szlochasz, mnichu, grzechem!" —
bio w nim serce chore.

1 przywoao do si jakby zjaw i sowo przeora.

(Nie raczy przeor nigdy karci surowo mniszych

myli o kobiecie, w nazbyt wielkiej pogardliwoci

dla grzechu tego ród braci. Rzecze wic tylko

sowem powanem :)

„Blunisz, bracie ukaszu. Nie da-e ci Bóg
stokro dobrotliwszej pani, gdy ptl moj nad

ksig polubia ci samego Franciszka siostrze ocho-

czej: — pani Pracy? A nie masz w sobie mdrego
wiedzenia o rzeczach wszystkich, by mdroci
i rozpacz odszukiwa w sobie jak król Salomon po

oblubienicy utracie. Gdy ci twoja opuci, smutek

nierzdny odbierze ci z pacierzy on Franciszka dar,

który wszystko nam w duchu uwyrania, a ywe
serce nadawa wszystkim rzeczom wiata: — rado
przed Bogiem!"
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„Martwemu sercu rzeczy wszystkich su pra-
cownicy!" — rzeko z mnicha, nie jego ju snadnie

rozumieniem i sowem.
„Wic i przeciw pracy??..."

„Bunt!" — warknie w piersiach mnicha.

Trzykrotnym znakiem krzya w powietrzu za-

egnywa przeor zo w bracie ju jawne

:

„W imi krzya! — który nas od ci odku-

pi! — rozkazuj ci, szatanie!..."

Cakiem opad mnich na ciek ogrodu; kurczy

si i stula pod habitem jak to zwierz zachorzae pod
futrem, gdy si serce nazbyt w niem rozopoce.

bio tem gwatowniej, e i przeora zjaw a sowo
uud byy tylko: ledwie tem upragnieniem czeczego

serca, które w zachorzeniu, ostoi, wród ludzi szuka —
zawsze pono jednakowo daremnie.

Wic, gdy samotne, niech dzikuje Bogu, jeli,

ozwawszy si ludziom krzykiem z pustyni egipskiej,

nie usyszy, jak Hieronim, zawycia hyen i szakalów

wokó jaskini swojej. 1 jeli w buncie takiej chwili

szatan sam z niego nie zagada, a sposzony krzya
znakiem nie zaczai si na w pobliu, — jak na

Hieronima, w okolu jaskini jego.

•samarytanka serc zachorzaych, cisza, przy-

niosa mu wreszcie swe ukojenia nieryche. I poi

z penego dzbana: krzepi. A zanim ozdrowi, uali
si pozwala u swego ona.
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„Bunt jest we mnie! — zachysn si jakby

mnich przy jej dzbanie. — I hardo! A pier moja

jest pena g-orzkoci!"

„Gdzie sodycz twoja, mnichu, ogrójec twych

cichych pacierzy? Gdzie mio twoja wszystkich

rzeczy wiata w socu i kolorach? Dlaczego wy-

rzeke si jednak dozna wród nich i czynienia?

Dla kogo w ten grób wstpie milczenia?!... Gdzie

rado twa dzi jedyna? gdzie najszlachetniejszem

winem upojenie? gdzie ywe ponienie w ogniu

piersi wasnych?!"

„Dla niej!... przez ni!... przy niej!..." — za-

szlocha mnich, czujc w sercu swojem, e adna to

pani miertelna.

Ze nie Praca to nawet, lecz jej rodzica chyba,

duszom postokro pikniejsza — i wita.
A gdy si podj z ziemi, ród chudych krzewin

klasztornego sadu, dziwnie si uwysmukla postaci

zakonnika; rzekniesz: wystawia si ciaem — spo-

nionemu duchowi za wiec obiatn.

I wskro, poprzez splecione na oczach donie,

widzi (przypominajc sowa mistrzowe), jak tam,

w górze . .

.

„rozpomieniona w krg wieczystych arzy
Stoi ona..."

Wonczas poczu mnich w sercu swojem:

„e i on si pocz od tej witej twarzy."

Wic jej imienia nie szuka w pamici.
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1 rzychcodzi na ozdrowiece ta chwila, gdy oczy

ju nie spojrzeniem, lecz jakby uciskiem ogarniaj

rzeczy wszystkie. Gdy tym wzrokiem powiód po

zagonach ogrodu, wyrwa si nagle z obj ciszy

samej, strzepn z siebie jak ptak to znieobecnienie

w czasie. I zostawiwszy chodaki po rodku cieki,

popdzi bosonó ku studni.

Bo kdy rzuci okiem, saniaj si mde odygi

wczoraj i dzi nie podlewanych kwiatów. Ju nie

brzczay nad niemi owady, odbiegy od tych smutków
motyle. Lecz oto mnich z konwiami w rkach
popiesza ju z oddali."

„Pijcie! pijcie! pijcie!..." —^ szemize wnet i pluska

wszystko, jak gdy ulewa krótka przebiega w dzie
skwarny nad sadem. A wonczas licie i kwiaty same
ptakami swawoli trzepota si zdaj w socu i deszczu

naprzemian. Bo taka jest w onych chwilach migotli-

wo ez i umiechów w jaskócze wrcz poloty i gony,

taka radosno soneczna omywa ros ycia by naj-

smutniejsze oczy.

Cienkim wiecem okalay kwiaty pólka wa-
rzywne braci klasztornych. Na rabatach wycznie
wolno im byo kwitn, za ram z gruzu cegie,

w ksztat warownego blankowania uoon u cieek,
rzekniesz, rk cierpliwego dziecka. Mogy si tu

oczy, jak pdzle namacza w kadym kielichu barwy
z osobna. I znosi do celi miody najsoczystszych

kolorów: soneczników zoto jasne, niejednej róy
ochodne a purpury, nasturcji gorce czerwienie
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i bratków trójbarwne aksamity — na stroje, paszcze

i glorje dla witych i królowych w przeora ksidze.

Nie pochwalali bracia tego wszystkiego, powia-

dajc, e kwiatami odwodzi si od pacierzy, dusz

materj kusi. W obronie jedynego swego umiowania

na ziemi wszczyna brat nawet dysputacje z zakon-

nikami, wywodzc, — jako, pro primo: Nazaret kwiat

oznacza, pro secundo: matka witej Anny pocza,

wchajc ró, pro tertio: . . .

Nie suchay mnichy.

A niech ich rosa; nie tyle za kwiaty moe,

ile za to malowanie. Kto tu inne ma prawa i aski

u przeora. wity Franciszek nie pozwala zajmowa

si ksigami, by swarliwego ducha klerków nie wno-

si midzy braci. Obserwancja cakiem si psuje!

On za, zmczone nad ksig oczy wynoszc

z wieczora do ogrodu, myla nieraz ród pacierzy,

e niema chyba czeka (krom braci w klasztorze!),

któryby pod kwiatów wejrzeniem nie rozjania ducha.

Cieszy si wszak i on najsurowszy z pustelników,

wity Hieronim, gdy mu dziewica Eustochium kwiaty

i gobie saa.

A teraz oto, gdy mnich skoczy zraszanie

i z rozkosz ogrodnika j grzeba w ziemi, nie-

dawne przygnbienie jego i rozterka ustpowa jy,
niczem mga z przed oczu.

Wic myli o kwiatach, e s chyba tcz i roz-

janieniem wiata; e najbardziej bezkorzy-
stne uradowania si czecze chonie ziemi

rodzimej ciepo i rozsiewa za kwiaty, — by potem
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i co wiosna, co lato rozkwitay w socu tern woaniem
Ina ludzi Pawowem: „Zawsze si^ weselcie!"

,. Bo szarych trosk siedliska, nierozwidnione

i u okien temi lampami czuwania, smutne s bardzo.

i I g-upie w nich mieszkaj panny.

A ile to dusz samotnych umiowaniem kwiatów

i trosk o nie warowao siq smutkom! Nawet wita
Klara sama...

Tak oto mówi do si, opowiada swe zadu-

mania kwiatom bodaj, przy krztaniu si koo nich,

braa g^o zawsze nieprzezwyciona ochota:

„Nawet wita Klara sama na daszek pod oknem
swej celi nanosia ziemi pod kwiaty: by ta jaskóka

uwia ziemne gniazdo swej potrzebie pieczoowitoci

i przywizania: serca macierzystwu! Bardzo nie-

wiele byo tam kwiatów. Ledwie czasem dla niego,

—

by z bólem oczu lepncych, omackiem przychodzcy

pod Klarysek mury, znajdowa to pozdrowienie z cisz.

I wyczuwa, przez guche mury nawet, jej rce bogo-
sawice mu wci... A e sabo ju wonczas wi-

: dziay chore oczy Franciszka, jake si tedy cieszyy

[
jego palce, jake si one cieszyy!... Bo w^onczas

" to, z temi kwiatami jak z lutni w doni, wypiewywa
do soca swój hymn radoci — joculator
s a n c t u s !"

1 o niedawnem zraszaniu, rzekie czyniy si

[ tymczasem kpy na rabatach — w jdrnem spr-

24
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eniu odyg i lici, a barw krasie, niczem w zdrowia

rumiecach. I wysztywniay s'\ wci jeszcze. Tak

dziewczta, gdy nazbyt ju bujne i rozprone w sobie,

tern sztywniejsze rade by na oko. Wysiki te, wia-

domo, zawsze nie dugie: ledwie do pierwszego

umiechu, by soca rozbysku, kiedy lica wieyzna
rozkwita nagle w ywy kielich radosnoci, który

a pachnie w umiechów powabie.

Jako zalega rycho nad kwiatami taka wesel-

no barw i wejrzenia, e zwabione ku nim motyle

zday si jak te taneczniki na uczcie sonecznej. Bo

paty anemonów tak si gdzieniegdzie z motyli mie-

szay skrzydem, e nie rozrónisz: co si tu kbi
w plsach, co wabi kwiatem, co prószy barw roz-

iskrzeniem w socu. Taczy i plsa wszystko.

I skrzy si zalotnoci oczu niewidnych.

A usysza i mnich tego taca muzyk w nagem
przypomnieniu rybatowych gli, — (onyh z pie-

karni!) — gdy koem po awach, z pod chust czar-

nych i czóek bieli, wyzieray kwiatów chyba samych

lica i oczy jawne.

I zasucha si poniewoli w t gdb przy-

pomnian.
Pod pierwsze tchnienie zachodu szumiay tak

nad nim wszystkie jabonki w sadzie. Rozwiay si

kdy motyle. Czerwono-zote odbyski zorzy na

drzewach scz w dó, ku kwiatom bursztynowe

pyy. I klejnoty z nich czyni olbrzymie. Bo tem

ogniciej rozpony w tej chwili ró szkaraty, tem

gbsze stay si pod swym puchem szafiry irysów,
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tern soczystsze lilij nagie biele, wtopione w powiat
arzy, jak w zoto kart psaterz©wyeh.

I chyl s\ w tej wiata zastygoci wszystkie

na rabatach róe, gdy doem, po ciekach, rozsnu-

wa si jy cieniów kobierce, — jakgdyby na te

dywany wstpi miay soneczniki zadumane w zorzach

odwieczerzy ...

(O czem-e to rybat gra, — tam w piekarni,

—

panom zadumanym u dwierzy?...)

Takie skupienie na zamyle godzin przedwie-

czorn owiao skrzypiec gdb wszystkie kwiaty

w sadzie.

I gasy zarazem ostatnie byski niespokojnego

na liciach wiata: równa zocistoci to zalewa sad

cay; janiej w niej ju tylko ksztaty, wiec kolory

same. Uwyrania si rzecz kada postaci i dusz
swoj. Zadumane zdaj si w tej chwili drzewa

i mury. Stworzenie cae spoglda na czeka, nie on

i
zasi na nie.

Na dalekich gdzie zagonach byso nowej barwy

pomieniem zgubione chyba skrzydo ptaka w prze-

locie ? Nierycho spostrzeg brat na ciemnej w dali

kpie zieleni ró zoto-pomienist. W tej wanie
chwili dobya si tam z pka. I, cho jeszcze zmie-

szana, e jej ciche zjawienie si rzuca taki urok

w przedwieczorn por, wyzywa przecie jawnie oczy

.wszystkie: „Zawsze si weselcie!"

[ W takiej to wanie chwili najsamotniejszej —
myli mnich — bursztynow toni wiata, jak bo-

24*



- 116 -

gosawiestwem Boem nasikej, — anio zwiasto-l

wa Maryi. I

Rycho przypomni to ludziom sygnaturka ^

klasztorna.

Tymczasem cisza. Tylko te nage wiry i go-

nitwy jaskóek, którym Pan Bóg w pobaliwoci
wielkiej, ni tym dzieciom niesfornym, poigra jeszcze

pozwala, — acz nie w^ por: w ostatniej chwili przed

pacierzem. Lecz i one cichy niebawem; zagnay je

matki na noclegi wczesne. I ju tylko ziba, w ogro-

dzie ostatnia, powtarza trójgwizdem swoim to jedyne

sowo, jakie natura gosi jej kazaa: „Zo-fi-jo!" —
sycha tak dononie.

Mdroci boej imi, na amen ptaszego za dnia

chóru, piewa gos ostatni w mszalnej prawie ciszy

letniego wieczora:

„Zo-fi-jo!..."

r\ gdy mnich klka, — nie dla pacierzy, lecz

z kornoci przed stworzeniem samem, — z krzykiem

przeraenia, zdawionym w gardle, odskoczy na za-

gony. Pod jaboni pie odrzucio brata.

Nad wsk cieyn, ród kwiatów, przewiewaj

oto majaków natokiem wszystkie te postaci wa-

gantów, z którymi nocy dzisiejszej opuszcza byo
gród. — Daremnie odbieg ich ciaem, skoro duchem

przywoywa, gle onglerów przypomi-
najc tu wci.
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Opanowawszy serca bicie, uspokaja si mnich,

jak móg, w tej trwodze.

„Wspomina icli wszystkici dzisiaj i przeor

nawet sam, powiadajc jak to onglerów opowiemi
o rycerstwie bdnem wykarmia bogosawiona Pia

tsknoty syna swego, — za co joculatorami
Boga nazwa potem Franciszek zakonniki swoje.

Wspomina ich przeor za t dziwn w niedoskona-

oci moc, która serca tak podnemi czyni!... Nie

dziw tedy, e si tu, pod klasztor duszami garn,
jak przed rodziny swej prawej dom, kdy wspomi-

naj i najmarnotrawniejszych... Po mnisze snad pa-

cierze zjawiaj si na A v e mdli bracia f^-anciszkanów.

Ni to dymy rdzawo podwietlone w socu, ni

bkitniejce po cieniach opary, ponosz si ich

postaci po ciekach ogródka, gdyby dusze po kr-
gach czycowych."

Przesuwa mnich kostki róaca, w litanie za-

szepta si cay.

Nad pacierze kolebice w nagych rozbys-

kach tej lampy gbszego jeszcze czuwania, jawi

mu si wci jeden obraz, — do przeora ksigi,

myla. Na oblamionej zawczas karcie, w onej ramie

z mieczy i róaców, tarcz i lilij, gli i palet, wraz
z ptakiem Feniksem w ogniach odrodzenia, — w onej

to ramie wanie, moe przeor pozwoli wymalowa
rzecz upragnion.

A gdy z nawykowym przyjkiem pobonoci
powracaa litanii fala, w monotonnego gosu
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zciszeniu rychem zapalao siq znów widzenie obra-

zu tej^o.

A objtjo go cakiem.

lYlarzy si ogrodnikowi kwiat Boga samego

:

kielich ez i umiechów które nieba sigy, korona

wszelkiego pikna, jakie by moe: ywe po wieki

ródo rozradowania wiata...

I jawi mu si t cich Postaci, która strzee

od zego granicy klasztornej.

Nie w purpurze i zota glorji wyjawia si my-

lom z ywego kamienia, lecz w modrociach nieza-

budek u strugi i w jaminowych a zapachach

bieli. Widzi mnich: — z kamiennej prawie su-

rowoci dziewiczych ksztatów to mikkie wychyle-

nie szyi, na matczynego umiechu smt i agodno
bogosawienia. Z jej obj wyrywa si ramionami

ku ludziom cae to radosne ciako dzieciny: —
joculatory id !...

Wic si wokó Matki i Syna czyni natok gó-

wek ciekawych: wszystkie te panie widziane — tam,

w piekarni ! — tu si nagle zgarniaj, — na obraz, —
w caej sile przypomnienia. „A nie bdzie w tem

grzechu adnego, — odpycha mnich czemprdzej

wtpienia wszelkie, — bo nie urod anioy prze-

wyszaj pikne na wiecie kobiety, lecz szczliwoci
niebiesk". Tak te namaluje one panie wszystkie:

za anioy u niebieskiego tronu.



- 119 -

Pod jego stopnie bardzo niemiele zbliaj si

waganty: dusze nazbyt snad zahukane w yciu po-

gardliwoci monych, bo, cho si podginaj ich

kolana ku uklknieniu, kady jedn rk w ty wy-

ciga, po za si, — kdy umkn si wraz gotów

pod nieaski wejrzeniem. Gdy w tej przypochlebnej

pokorze wyraa si caa ich dola i natura ziemska,

w gwatownem spreniu drugiego ramienia jest jakby

dusz tych krzyk: kady w doni wycignitej podaje

kwiat — za ycia swego niechlebny plon: — „Zmiuj

si nad nami"!...

aki niecierpliwe ju si przepchay na klczkach

przed starsze towarzysze. I cauj acHwie popieli-

cow obramk modrego paszcza na stopniach tronu.

Ten ak z boku, wicej miejsca sobie czynic, ode-

pchn kamratów i ca gow oto zatula w pochwy-

cony rbek Miosierdzia. — Goliard, e dusze lata

y na wiecie, cisze, wida, porachunki czyni pod
doni na oczach. Gle swoje tym razem nie za

V o t u m daje, lecz jakby zwraca tam, skd je by
otrzyma. I zda si oblicza w sumieniu poety

niedopenienia wszystkich strun na gli, przez Boga
darowanej. — onglerzy, i tu jeszcze, jak na wiecie,

pas bardziej oczy, ni dusze. — Pieniarz bosy, który

za ycia gieza si jeno dorobi, i o niebiesk nie

troska si zawczas nagrod: ju gra, ju piewa;
sobie i Dziecinie. — Gdziec kadzie do powan
na strunach symfonii: — jasn harmoni lazurów

i tczy gi ai kolory tu same.
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Wraz z towarzyszami klka reszta goliardowej?

familii: linochód w blaszkowym stroju rycerza, z er-

dzi popisów w rku; siacz wielki i gruby, jak wity
Krzysztof; gadkarz przepoowiony wpodu na kran
i zielon poacie czeka; kuglce z mdremi psami; ry-

batki o malowanych twarzach, i z niedwiedziem

swoim powy poskramiacz z nad Odry: — zgoa
tota joculatorum turba!

Tu za nimi klczy na obrazie i mnich sam,

z palet i pdzlami w wycignitych doniach, cay
wdoznanem widzeniu oczu i tych doni, —
jak rankiem u ywego kamienia.

Za na samym przodzie obrazu, w postaci

i doskoku capa, skoczek bachowy do wzdtej

wargi nad bródk przykada oto gorliwie organkow
fletni Pana...

1 u, w gwatownem znaga zaniepokojeniu sumie-

nia, zatrzymay si myli mnicha. I zgaso widzenie

obrazu. Z zadumy, jak ze snu, ocknity, pocz si

brat trwonie oglda po za siebie, przepatrujc

ogród cay, wszystkie jego cieki guche.

Nazbyt bo dobrze, i zgoa bez wiedzy, a z nie-

samowit wyrazistoci, wywoa z pamici posta

jego. Zda si wo bydlc jego kudów capo-

wych czuje w tej chwili i syszy nieomal much bzy-

kanie nad nim.
Takim jawi mu si wówczas, po nocy, gdy

z ogrodu bram wylgay na gociniec zbiege od
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I rodziców aki. A byo w tych aczkach tyle cigu

wdrownego ptactwa, e jakby opot skrzyde sysza

i órawiane gdzie, na przodzie, woania. (Za mo-

rze! — po Ziemi witej kolory, ponioso won-

czas i mnicha.) Przodem tego cigu, — hen,

w dali niewidnej, — jechali wonczas rycerze bdni!
A po przelocie tego órawianego klucza dusz tua-

czych, w om ksiycowego blasku wystpi na

gociniec on sam! — Szed wolno, wielki jak ko,
koleba tusty zad na skokach i raciach koza; a tak

stpajc, na fletni przygrywa sobie. Wyprowadza
w wiaty trzod sw bdn on sam — w postaci

wasnej : — Zy pasterz!

Tak byo wonczas, po nocy.

A gdy tu, w klasztoru ogrodzie, ród sonecz-

nego roziskrzenia kwietnych i motylich barw, wraz

z mnichem i kwiaty same zday si nasuchiwa
muzyki jakowej, — nie rybatowe gle rozlegay si

tu snad, lecz jego fletni gos! A gdy, wraz z mni-

chem, zamyliy si na przedwieczerz i kwiaty, gdy
wydao si duszy samotnej, e jest, jak kwiat, miodu

pena, gdy co dobywao j z pkowych zatule,

jak te róe w sadzie, i ku Stworzeniu spr-

ao ramiona mnicha, — P a n o w e j fletni' by to

pewnie czar!... I uwodzenie.

Oto nagy w tej chw^ili szelest, stuknicie i plusk

w ziemi mikk przeraeniem wstrzsa mnicha.

Opodal sycha drugi, — trzeci, — szmer i plusk

taki... Skoków e to czyich wybijany w mikk ziemi
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takt? czy rzae jabka osuwaj si z gazi w ciszy

letniego wieczora?
^

Dziwnie swawolne rytmy wybijaj te ziemi od-

gosy I w taniec ciao prosz. Dziwnie taneczn zda

si ta gdba jego, — gdy w zadum letniego wie-

czora, jak w tskliwo organowych dud, rado
nagle wyskoczy, — i plsa skokami Pana.

Istna serc modych muzyka.

Wic syszy j znowu?!... Syszy w tej oto y-
wej chwili one fletnie Pana z gocica porywów
modych

:

Factus de materia
cinis element i.

Kapturem i domi na uszach zagusza mnich

w sobie syszenie wszelkie. To jedno wie ju tylko: —
— e z onych to elementów zrodziy si

i jego obrazy nowel — A i Najwitsze na nich obli-

cze... (jake si cieszy djabe, jak plsa tu wkoo, na

fletni przygrywajc sobie!...)

Goliarda i onglerów duchem, a modoci za

nimi porywem, usida go szatan.

INieprdko odróniy uszy pod kapturem, czy

jabonki w sadzie zaszumiay znów na wtóre tchnie-

nie zachodu, czy te sygnaturka zagraa tak szelestnie

w oddali. Nie zerwa si z klczek, by, jak trzeba,

zej z brami do krypty. Przytrafio mu si to po

raz pierwszy w yciu powoania. Wytrcia si dusza
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z obserwancji dnia powszedniego i z zatajonem

jakby urgowiskiem widzi, syszy ciao swe — tam,

wród braci. I baczy zdaleka: na t powag koa-

tów, z jak zwykli bracia zstpowa gsiego do

krypty; na to sadowienie si ich po stallach w roz-

ruchu — po kilkanacie razy na dob — uroczy-

stym; na wychylanie si podgolonych gów z wian-

kiem wosów na ciemieniu i guche zawieszanie oczu

na obrazie otarza.

W rudym blasku lampy oliwnej czerni si tam na

deski pozocie surowa Matka kalwaryjskich boleci,

z warg cignit w podkow, jakby z pogardy dla

zbirów Golgoty. Wznosi rami grone; a tych palców

przydugich nachyleniem — z gbi ponuroci swej —
bogosawi jednak raczy : Bogarodzic a!...

Szumi pod ni fala przesmutnego pacierza, jcz,
zda si, i wzdychaj mury klasztoru.

Wtóruj temu kawki u dzwonnicy.

Rzekniesz, dzwonu samego tony, e smutn
snad rk, w rozpamitywaniu Mki Paskiej, ze

spiu dobyte, kouj wci u wiey na kawczych
skrzydach smtu. — dzwonu samego tony!,..

1 kracz...

„Krew! — krew!... zalewaa oczy Chrysta
na krzyu: ty swoje przysaniasz kwiatami, by nie

widzie kalwaryjskich ycia dróg!..,"

„W cier! — w cier!... na czoo swe zamieni

C h r y s t kady ycia kwiat, odtrciwszy pokusy
szatana!...**
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Zawodzi w krypcie nad graduaem gos pie-

waka przodowny. Za po stallach mnisze brody

uj swe litanie guche...

A kawki u wiey kouj wci , .

.

— wszystkich smutków duszy kiry uskrzydlone!...

— kalwaryj samotnych paczki rozalone!...

„A ! - a! - a! - a!... A ! - a ! - aa !...', — donosi Z krypty

mnichów chór wysoki.

I dudni organów basy tym przyjkiem lamen-

tacyi :

„Zmiuj si nad na-ami!..."

Dziwnie wskie w tej chwili i sine wargi mnicha

dygotay w takt pacierza niem ju suplikacj. Tern

gorliwiej modliy si donie, jakby uchwytu jakiego

szukajc przed sob, — by, na lepo ju zgoa, oka-

la jakowy kwiat u cieki, który pod te rce przy-

padkiem si podchyi. Tak matka grzeszna w kl-

czniku, gdy si jej dziecko cudzoone i w czas mo-

dlitwy naprzykrza, ogarnie t gowin, przychyli ku

niej czoa i tem gorliwiej zaszepta si w pacierze: —
„Zmiuj si nad namil..."

Scicha krypta. Nawet kawki zamilky, wykra-

kawszy swe poruszenie. I znów te koaty, to mnisze

zarojenie si w murach, te gste dreptania chodaków

po schodach i korytarzach wszystkich. Odryway
si raz po raz w cisz czyje kroki: chony mury

kade to ycie z osobna — w samotnictwa przed-

grobowy schron. Ostatniej stopy szmer u takiego

progu uali si chyba echu tej ciszy grobowej.

Bo klasztor zamar ju cay.
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Brata ukasza w ogrodzie ogarno w tej

chwili to ostatnie, nieludzkie ju przeraenie samotno-

ci przed groz idcych smutków. Ledwie porwa
si oto ducha zamierzeniem na rzeczy now^e,

a starga wraz ostatnie swe spójnie czecze:
wytrci si sam w kacerza jakby oddalestwo i nk.

T nag omartwic murów jak gdyby równie

przeraone, porway si znowu kawki u dzwonnicy.

I kracz...

J si brat ukasz tak dziwnie sania i prze-

gina porodku ogrodu, jak gdyby ciaem boryka
si w tej chwili z ucielenionym ju oczom jego po-

tworem smutku. Szatan, odmieniwszy snad nagle

posta kozonoga, dopad go wreszcie upiorem.

Oto zatrzepota si mnich, niczem ptak pod asic,

i run na w^nak, — odchyla szyj.

A c e d i a upiorzyca obejmowaa mu pier skrzy-

dami wampira.



raony gboko na brata ukasza,

porzdkuje przeor jego pdzle,

farby i pióra. „Nie zwierzaj

swych myli modemu! — po-

mrukuje w brod. — Oto sko-
czy mielimy dzisiaj dzieo nasze,

a on po tylu latach wspólnego

trudu, wmiast witem rado-

snem dzie taki dla nas obu

uczyni, poczyna rru kaprysi, —
e si pióra rozszczepiy, e wyschy inkausty, e...

Poszed sobie na ogód, do swych kwiatów. I Bóg
z nim!... Nie zwierzaj nigdy swych myli modemu!"

Po chwili jednak kiwa smtnie brod:
„Nie jestemy, klerki stare, nad swemi ksi-

gami, jak te Behemoty, — nawet Jordan wypi
gotowe?!... Podczas gdy serca mode bd zawsze

wolay liche czarki wasnych „dozna i wi-

dze" byle pene po brzegi wszystkich mtów ziem-

skiego tworzywa!"

Moe te dalekie pomruki grzmotu, szyb roz-

byski co chwila, a i ta okrzepo powietrza przed

burz, za oddechu cikoci, wypeniay piersi stare

takiem dzi rozdranieniem. — W gniewnej krztnoci
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porzdkowania wszystkiego w celi, jt ukada i swe

ksigi w skrzyni, dzisiaj bardzo jako pomieszane:

Oto: De unwersalibus; oto: De periculis novissimo-

rum temporum ; oto: Gsta principum, a Viae sancto-

rum w ksigach wszelakiego ksztatu; oto: mistrza

z za gór Commedia; oto: przez mnichów spisana

onglerowa opowie O graalozuem szukaniu; oto:

Tracatus de malitia mulierum; — zgoa rzeczy

najbardziej odmiennego ducha i wszelakiej treci po-

mieszay si dzi w nieadzie wielkim. — Jedno na-

wiedzenie celi samotnej pizez czeka wieckiego wpro-

wadzio wszystko w zamieszanie ! Duo czasu upynie

zanim si to do porzdku znowu przywiedzie!...

Oto a na samem dnie znalaz ksig dla si
najmilsz, a tak rozczytan, e jej skóra stara si by

podeszew, a omika zupenie ; zasi obrzea kart

wszystkich zapisane byy rk przeora nieskoczonym
szeregiem cyfr i uwagami dysputacji.

T ksig pod pach wetknwszy, reszt zatrza-

sn w skrzyni. I przygnbieniom myli na przekór,

spornie i tym grzmotom burzy, otworzy ksig na

kolanach. Zwaa si ona: Introducorius ad evange-

lium aeternum. Napisa za j franciszkanin G e r a r-

d u s, — niech bdzie bogosawione imi jego!

I zaton przeor w ciszy wntrznej, — zaczytei

si w ksig.

1 o pierwszym okresie czowieczestwa: epoce

gniewu Boego i przymierza w Testamencie starym,
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po epoce Syna i Sakramentów Jego, w ksi(^y ziem-

skiem szafarstwie, — nastanie wieczny czas Ducha, —
swobody wn^trznej u najczystszych krynic poznania.

Obwieci to wiatu Joachim wity. I wtedy, —
powiada, — kierowa bd losami czowieczestwa —
najbardziej owieceni i najwolniejsi od pt wasnoci
wszelkiej. Bowiem poucza wity Ambroy, i Bóg

chcia, aby zuytkowanie owoców ziemi wszystkim

wspólne byo, i e chciwo tylko czecza stworzya

posiadanie. — Za prawa nakaz, za króla rka-

wic czerwon i mistrza miecz> ad rzdny midzy ludmi
utrzymywa wtedy bd wszystkie cnót siedem :

—
wiara, nadzieja, umiarkowanie, mdro, dzielno,

sprawiedliwo i mio. Wonczas dusza pogodzi si

z ciaem.

Prorok czasów pochrystusowych, wity Joachim
de F 1 o r i s, ustanawia pierwszy okres czowiecze-

stwa od Adama do króla Osiasza: — do roku 630-tego

przed Narodzeniem Pana, odkd poczo si przez

proroków wysiewanie ziaren okresu drugiego; —
kada za epoka równ by winna co do iloci po-

kole. Ze za Chrystus Pan od 30-tego roku ycia

pocz mie synów z ducha, tedy na lat 30 ustanawia

Joachim dugo kadego pokolenia z ducha. I oblicza

dokadnie pokole 63 od /\dama do Osiasza. Równo
okresów, wedle pokole, pozwolia z kolei obliczy

Gerardusowi, e Ducha królestwo nastanie

na wiecie w roku 1260-ym!

I oto min dawno rok ten 1 Nie nastao. G e-

r a r d u s pono w wizieniu za kacerstwo skoczy.
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Franciszkanów jenera, który, mimo wszystko, podj
wrób Gerardusow dla sprawdzenia, czy si

w niej aby jaka cyfr omyka nie zataia bya, —
jenera ten zosta strcon przez papiea. A zawie-

dziony duch czeczy sprawi, e na synodzie w Arlu,

w roku 1263-cim, potpiono Joachima nauk o Ewan-

gelii wiecznej. Dognbi j stara si nawet uniwer-

sytet paryski sam, on ksig nienawistn: „O n i e-

b e z p i e c z e s t w a c h czasów najnowszych".
A napisane jest wszak najwyraniej w Apoka-

lipsie Janowej, jak to aposto... „ujrza anioa lec-

cego przez porodek nieba, majcego Ewangeli

wieczn, aby j opowiada wszystkiemu narodowi

[i pokoleniu"... I przeciw temu miej oto powsta-

wa synody, uniwersytety i mistrze!

Tak duma kacerz, w czas burzy, nad ksig
potpion.

F

t

1 en ból niespenionej wróby wypenia serca

tylu franciszkanów, co znaczniejszych ! Zawioda jeszcze

jedna nadzieja czowieczestwa, chybia jeszcze jedna

Graalowa obietnica!... Bdni rycerze wedle ducha:

Joachim i Gerardus (niczem P a r s i f a 1

i Lancelot na jednym koniu!) odjechali na ksiyc
roje ponych, sprawujc i ztamtd jeszcze tajemnicze

wadztwo nad nadziejami wszystkich wagantów wedle

ducha.

1 one to zmory ksiycowe sprawiay chyba, e
ksiga przeora na obrzeach kart pokrywaa si cyfr

25
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bezlikiem, sprawozda i oblicze nieustannym trudem,

a dysputacji dugiemi wywody.

I teraz oto, — w burzowem ciemnieniu wiata

za oknami celi, gdy klasztor stawa, jak w ogniu,

w byskawic rozblaskach, pod sygnaturki alarmowe

rozdzwony, — przeor, oguchy na gosy wiata,

skupia si coraz bardziej nad ksig, rozoon obecnie

na klczniku, pod wiecznej lampki pomykiem.

Ju pierwsze krople ulewy zaszumiay na liciach

sadu. Przed nawanicy ostatecznem uderzeniem uczy-

nia si, pod to kropel deszczowych padanie, taka

cisza w ich rytmach, e sycha byo na drodze, za

murem, gdyby jedca jakiego skradanie si pod

klasztor, w stpie kopyt, guszonym we mchach. Pod

klasztoru furt zatrzyma si jakby ów konny. I czeka...

A cedru ga zaskrzypiaa o mur tak

tajemnie, jakgdyby u furty zatrzyma si byo przy-

jezdny nie z tego wiata, — pod konia niecierpliwe

tupotanie o próg...

Kacerza nad ksig w tej wanie chwili jakby

na konia wsadzio: — w nagym rozbyku myli

nowych pogonio pióro jego po obrzeu karty.

1 pisze:

„Jako ywo, omylili si Joachim i Gerardus

w obliczeniach swoich!... Okres drugi czowiecze-

stwa nie od króla Osiasza, lecz od narodzenia Chry-

stusa Pana, jako susznie, liczy si winien. Ducha

wic królestwo na ziemi: panowanie najwolniejszych

wntrznie, i najbardziej owieconych, — nad wolnymi

i owieconymi, a czerpanie z najczystszych róde
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poznania, - zacznie siq, (wedle 63-ch pokole
po lat 30), od roku 1890-tego!

Wprzódy jednak zici si ku temu musz przed-

wstpne wróbyJanowego Objawienia: jak to... „bdzie

rozwiza szatan z ciemnice swojej i bdzie zwodzi

narody; zbierze je na walk, których liczba jest jako

piasek morski... I rzucon bdzie w jezioro ognia

i siarki". — I wonczas dopiero... „otrze Bóg z kad,
a mierci dalej nie bdzie, ani smutku, ani krzyku,

ani boleci dalej nie bdzie, ie pierwsze te rzeczy

przeminy... I niebo bdzie nowe i ziemia nowa,

albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia— prze-
szy!..."

A gdy pióro z rki przeora wypado^ zatrzymaa

si myl jego nad wyliczonej cyfry ogromem. Jeli

nawet sdzono wiatu doczeka lat tak bezmiernie

odlegych, ile to jeszcze ez, ile boleci, ile smutku

przewali si musi przez takie czasu oceany?!...

„Rok tysic osiemset dziewidzie-
sity!... — chwyta si oburcz za skronie.

Dugo siedzia tak starzec na skrzyni skarbów

swoich — pod czarnem skrzydem melancholii.

1 nie mogc wymota ducha z tych myli paj-

czyny, na poy bezwiednie, a smutn rk, zaczyna

znów kreli cyfry jakowe: — sprawdza, liczy,

mnoy...

Jake si nie miay myli obliczenia przeoraj

gdy brat furtjan z palcem na ustach, a drug doni
25*
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na piersi, sta ju oddawna na progu celi! — Cief

pliwie wyczekiwa mnich spojrzenia ojca, które mi
przemówi pozwoli.

Tymczasem tu nad klasztorem samym zagru-

chota grzmot, potoczy si gór jak ta kula przez

krgle niebieskie. I trzasn... Furtjan poczu nagy
ból w piersiach, w uszach szum okrutny i ten szczypicy

znaga posmak w ustach.

„A sowo stao si ciaem I — zaegnywa gsto
przeraenie swe. — Chryste, z jak furj trzepn
ten piorun! — pewnie w to ze miejsce, za kla-

sztoru granic."

Z zawistem jdz rozchichotanych, a strugami

ulewy, smagaa nawanica mae okienko celi.

Wejrza wreszcie przeor ku tym szybom.

„Burza", — stwierdzi teraz dopiero.

„Od dwóch godzin", — objania furtjan nie bez

urgliwoci w gosie.

Ockn si ojciec z ciszy wntrznej. I wtedy

wreszcie móg do podej mnich ze sw wieci od
furty:

„Igrce u klasztoru bram!"

Dwa razy powtórzy sobie kaza przeor t
nowin. Poczem schwyci si za skronie : najwikszy

5

oto zgiek wiecki chce mu spa na gow ! Goniej-
sze to od burzy i piorunów — haasem dusz swych

niestatecznych.

A tam na korytarzu ju si jakowe szepty

wszczynaj midzy brami. (Pewnie furtjan porozno-

si ju po klasztorze t nowin). Niczem myszy
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12 norek wystawiaj mnichy bure swe kaptury z za

uchylonych drzwi celi kadej. „Joculatory?!" — roz-

legaj siq szeptania ich radosnej alteracji.

Przemówiy samotnictwa przedg-robowe schrony.

Poj przeor niebezpieczestwo groce ich

duszom. I nachmurzy si cay. Jake bo przepdzi

od furty tamtych wóczgów — w taki czas ulewny?!

Brat furtjan dopowiada tymczasem nowiny

swoje, dugie snad dzisiaj i niezwyke:

„O trumn igrce u furty prosz. I o ciaa

kamrackiego pogrzebanie w klasztorze... Czego adn
miar uczyni wszak nie moemy?" — koczy z wy-

czekujcem a bystrem zapatrzeniem si w oczy

przeora.

„A który to z nich zmar? Jakowej igry mistrz?"

Doskoczy furtjan i przez do w trbk szepnie

przeorowi:

„Goliardus sam!"

„Aa?!..." — a si stary w ty zatoczy, pod

same okno celi. By ztamtd dopiero zdumione oczy

zawiesi na obrazie u klcznika:

,,Matko Przenajwitsza? !..."

A potem ju tylko gestami pokazuje, przypomina

bratu furtjanowi, e wszake dzi przed poudniem
goliardus tu w celi by, tu owo na skrzyni siedzia,

gle oto swe (jakby w mierci przeczuciu) kocioowi
za V o t u m zostawi.

Przytwierdza, potakuje wszystkiemu brat furtjan.

A rce jego splecione i pobonie zwisa gowa zdaj
si wygasza t medytacj : — „mierci sam i gro-
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bem cuchncym jest kady z nas. yjc umieramy

kadej chwili nieustannie i dopiero w konaniu, umie-

ra przestajemy".

„Mymy go od si odepchnli precz! — wy-

buchn przeor, nie skonny snad w tej chwili do

pociesze filozofii. — My, mnichy niemiosierne! My,

bracie furtjanie!"

Ale mnich skrzep nagle na twarzy, zsurowia

sdem sumienia swego: nie chce przytwierdzi roz-

aleniom przeora. I koczc swe nowiny od furty,

powiada gucho:

„Znaleli kamraci ciao jego w zem miejscu, —
za granic, kdy niejedna ju dusza dokoczya
si na S a b a c i e..."

Lecz w teje chwili ujrza nad swgow wznie-

siony nagle kuak przeora:

„Do dominikanów mi z temi baniami o Saba-

tach id!"

W oka mknieniu skurczy si mnich, a zezem

z pod kaptura wybysn zdumieniem ku twarzy ojca.

I wtedy przerazi si ju zupenie:

Zwichrzona bya w tej chwili broda starca, po-

targany nad czoem wos, z pod najeonych brwi

krzesay si skry jawne: — mojeszowy gniew obj
t gov^.

„Niema sabatów, dusze wy obdliwe!"

Star si w proch brat furtjan przed srogo-

ci ojcow. Powali si na klczki. I oburcz chwyta

si tej nogi nad bos stop w drewniaku.
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„Ojcze najwitobliwszy, w przedburzowy czas,

na zem miejscu, za klasztoru granic, tam by! by!

by Sabat!... Sumienie mi o tern u nóg twych^krzy-

cze kae, — skoro dusza twa najczystsza odpycha

nawet wyobraenie takich mroków i niskoci grzechu!...

Piersi na ciele dziewki nagiej, — i jak on ju mar-

twej, — lea trup goliarda. Potargane mia na

szyi opatrunki jakowe, zaoone mu nocy poprze-

dniej przez lekarza, — po krwi puszczaniu, powia-

daj towarzysze jego. Moe te rany niezgojone ku

wntrzu krwawi jqy, — z alu za kochank, —
wic je roztarga. A moe z umysu na si

rk podj, w rozpaczy, e dziewka umiera? . . .

Szatan wie o tem tylko! On ci to jadem grze-

chu i krwi rozpusty spta te ciaa na mier.
Bo krew z tych otworzonych y goliardowych zalaa

posok okrutn cae jej ciao. A pier dziewki od

ukszenia w^a wzda si w pcherz siny, a po

szyj i twarz... W grzechu pobok lea — zabity,

a czarny w juchy swej purpurze, jak pieko samo!...

Widziaem to wszystko na wasne oczy— w uczywa
wietle. Bo igrce, furt wyamawszy, si mnie tam

zawlekli — (pierwszego schwytanego mnicha), —
bym wyspowiada, — jako e dziewka zipaa pono

jeszcze. Ale zanim mnie przez te gszcze na wale tam

przywlekli, ju byo i po niej... Ustrzeg Bóg (nawet

pod tych igrców przemoc) do pochylenia si bodaj

nad tem cierwem... Cho oni za t przemoc prze-

praszali mnie potem bardzo, po rkach wszyscy cao-

wali, do kolan si moich garnli i wypakiwali swe
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ale w habit mój... Biedne to i aosne plemi! (Moe
da Bóg ustrzedz bodaj te dusze przed djabów na-

porem w onej chwili)... 1 to jeszcze widziaem w u-

czywa wietle, — pokazay aki: — palcem we krwi

wasnej maczanym wypisa goliard przed skonem te

sowa dziwne na marmuru zomie:... „Z e m zdra-
bnia, em niy, umiertelniatonl —
rozszarpay mnie Bakchow e..." Na tem si

urway one sowa: ju snad dusza odlatywaa ze
wtedy. — „Rozszarpay B a k c h o w e..."

Wiedm, wiedm szpony! kobiecych chuci pazury

widzia goliard w chwili ostatniej: — strzyg wokó
siebie taniec Sabatowy!.,."

Odepchn przeor mnicha od siq precz. A i uszy

przysania przed tem, co tu wysucha od niego

musia.

Brat furtjan po jego habitu chwyta, rbek
cauje i szlocha ju wrcz:

„Ojcze owiecony, nad ksigami od ywotów
oddalie ty si czeczych! Nie chcesz wiedzie o naj-

ciemniejszych przepaciach dusz. ycia czucie zatra-

cie w mdrej gowie klerka, w piersi nazbyt ju dla

wiata szlachetnej!... S! s sabaty na wiecie!"

Za te bary, szerokie jak u wou, chwyci przeor

klczcego mnicha. I trzsie nim by snopem:

„Nie Ducha nawiedzenia oczekiwa
wam, franciszkany, w codziennych witkach duszy,

a mai ku temu tatarakiem t wietlic radoci: izb

sw samotn?!... lecz w ciemnoci, lecz nad przed-

pacie chaosu, z gromadami ciemnych bied i po
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ciemnych gdzie ktach wyczekiwa duchów na-

wie d z i n?!.-.. Franciszkanin e ty?!... Nie rado
jasn przychyla wiatu? — lecz zawiaty kusi?

lk i groz rozczynia w ponurej ciekawoci dz?!...

Bo z dz zatajonych rodz si w zwidzeniach

wszystkie duchy, widma i upiory! — A gdy si te

bota w gromadach caych wzburz, wonczas na

zych miejscach schadzek tych dusz obdli-

wych, — wier, — nawet ogie i siarka bucha
poczn! Wonczas, — wier, — nastan i sabaty...

Ale tymczasem nasz duch, — Franciszkanów! — dziery

wadz nad duszami wiata! I nie da jej sobie jeszcze

wydrze mnichom czarnym!... Wic sabatów nie-

ma, — wiedz!"

Brat furtjan na klczkach wyciga ju tylko niemo

rce obie na przebaganie ojcowego gniewu. Ale

przebaga nie zdoa:

„Nie igrców przemoc wywloka ci tam, — za

granic, — nie ich proby nawet, lecz wasna twa

ciekawo... Wyznaj mi natychmiast grzech swój !"

Mnich w piersi si bije, a huczy w celi:

„Rzeke ojcze!"...

„Jaka dusza, takie i widzenie. Nie inne pono
i wiadczenie. Opowieciom twym wierzy nie racz!

Nie targn si na swe ycie ten, kto wypiewa
o Sdzie Ostatecznym pie on, która wstrzsa

kocioami wiata... A to jedno, bracie furtjanie,

way przed Ni — (przeor wskaza na obraz u klcz-

nika) — moe wicej niii moje i twoje ycie!"
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Mnich ukry twarz w doniach i poczoga si

na kolanach do klucznika.

„Tam, — przeor wskaza rk ku górze, —
way bd na drugiej szali i winy goliarda. Po-o na ni wszystko !... I t dziewk nag. I te

grosze, jakie mu ona wtykaa w trzos. I, w onej

habie, t wielk zawsze pych klerka. I te jego blu-

nienia Rzymowi, a biskupom: e papiea Pluto-
nem obezwa, dzierc niby piekielnym, a biskupów

za „c a p i t a c o r n u t a" opisa. I te pieni jego na

cze Bakcha i Wenery. I te piewki sprone o wdzi-
kach kobiet i dziewczt. I te najplugawsze: o powa-

bach chopit. I te wszystkie ksigi kradzione prze-

ze po klasztorach. 1 wzgardzon niegdy sutann.

1 szargan w ponieniu a habie szat klerka."

„Och!",.. — jkn mnich pod tych brzemion

miertelnych wyliczeniem.

„Co wicej rzek-, bracie furtjanie: — nawet

te liche grosze, jakie goliard niegdy otrzymywa od

owieconych za one pieni, które ubogaciy serce

czowieczestwa, — nawet te liche grosze pooy
maj — pono! — równie na t drug szal.

Bowiem powiada najwymowniejszy ojciec kaznodzieja,

dominikanin, Berchtoldus: „Kto im grosz daje,

w grzechu daje; a co w grzechu dane, na potpienie

tych dusz obróci si w dzie Sdu Ostatecznego!"

„Och!" — j^czy mnich w klczniku.

„Przeway, bracie furtjanie, ta szala druga.
Przeway niechybnie! — nie pomog tu i nasze

pacierze... W tej chwili ostatecznej moe ju tylko
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Ona — (przeor wskaza na obraz nad klucznikiem), —
moe ta Ucieczka ndz ostatnich, sponiewieranych

Matka boleciwa, a igrców Ordownica przed Bogiem

jedyna, — moe O n a to wanie zwróci goliardowi

V o t u m jego... I pooy na szal pierwsz —
gle poety".

Mnich run przeorowi do nóg. Lecz on podj
go natychmiast. „Powtórz, — rzecze, — to wszystko

braciom, aby godnem sercem franciszkanów przyjli

tu dzi mdych braci naszych ze wiata".

I wyprowadzi mnicha za celi próg.

„Joculatory?!... — wybiegaj za furtjanem po

korytarzach wszystkich, dygocce a w gardach, cieka-

woci mnisze. — Czy aby przeor na igr pozwoli?!...

Opat benedyktynów, powiadaj, pobaa czasami".

Z palcem na ustach, a drug doni na piersi,

przemyka si po korytarzach plotkarz klasztoru.

1 odwójinym szeregiem od furty ku wrotom
kocioa ustawili si igrce i aki wdrowne.

Gdy goliard pozostawi ich by na gocicu,
oddaliwszy si w arliwej rozmowie z onym czekiem

z za gór, który mu tyle opowiada o wielkim mistrzu

tamtych stron, — towarzysze czekali na cierpliwie,

rozbiwszy obóz cyganów w najbliszym gdzie lesie.

A niedoczekawszy si jego, gdy skoczka zaniepokojona

pobiega za kochankiem, postanowili szuka i oni.

Pobkawszy si po okolicy, pod sam wieczór,
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a w burzowy czas, — jakby zem przeczuciem wie-

dzeni, — trafili w ono miejsce za klasztoru granic.

A teraz oto, gdy burza ju mina, ustawili siq

dwoistym szeregiem od furty, na tem uroczystsze

podniesienie ciaa pod koció i uproszenie mnichów
o pogrzebanie towarzysza w klasztorze.

Ju oto nios go aki na marach, zdziaanych

naprdce z desek jakowych. Pochyla si przed

zmarym pstra gromada towarzyszy sztuk wszystkich,—
zbita i zszargana ulew, — aosny obraz waganctwa
i poniewierki

!

Jeli mnichy pogrze goliarda w klasztorze nie

zechc, wonczas na ywy protest przed Bogiem
i wiatem poo ciao jego na samym progu zamkni-
tego kocioa. Niech mu kruki wiey klasztornej

sprawi pogrzeb wóczgi: niech rozdziobi przed

oczyma mnichów!

Taka ponuro ogarna ich myli. Niema bo,

wiadomo, gorszego poczucia sponiewieranej doli nad

pogrzeb towarzysza niedo szanowny. Wtedy naj-

boleniej odczuwali swe wypchnicie za ramy spo-

ecznoci, 1 co to znaczy na wiecie: nie naley do

adnego cechu.

Czuwa jednak nad zmarymi tajemnicza wszdy
rka bractwa Misericordyi. Oto, niewiadomo

skd, ju si znalaz u furty on sup kiru z czarn
larw na twarzy, rozcit w krzya znak. Z ramion

tego krzya na licu, by gwodzie Mki Paskiej,

>vyzieraj agwie oczu . . . „zmarego czeka, czy
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mierci samej?!" — zapytasz mimowoli, ujrzawszy

takiego w pogrzebu czas.

Pochodnia dziery w doni, w olejach snad
maczan, bo rzucajc blaski bawe, a rozpinajce

si po nawilgem powietrzu w koliskowe uki fioleto-

wych a gloryj. Z t pochodni wstpuje w ulice

aobników, w^ystaw^ia si przed mary niesione.

Wkroczywszy na próg kocioa, wznosi pochodni.

W jej wietle, gdyby nieziemskiem, zagrobowych,

rzekniesz, mrze, ukazuje si teraz dopiero ciao nie-

sione na marach. Pod przemokym nawskro czar-

nym paszczem i kapturem klerka rysuje si jawnie

zesztywniay ksztat trupa.

A mier na progu kocioa uderza potrzykro

w odrzwia zamknite. I w echow gusz wntrza
woa z za larwy, a krzya:

„Ja, goliardus, poeta wdrowny, bez imienia

u ludzi, zmarem tej nocy grzeszn mierci wóczgi —
za murami, w polu. Wymódlcie dusz z czyscowej

mki, wyzwólcie jamun!... A ciau pogrzebanie

chrzecijan dajcie!"

Niczyj, zda si, rk nie tknite, jakby same otwo-

rzyy si nacieaj wrota kocioa. W gbi jarz si na

otarzu wiece wszystkie. Pod nim stoi trumna czar-

nem suknem obita; na jej wieku wida gle i smy-

czek zoone w krzy.

Gospodarz klasztoru zgotowa wóczdze szczo-

drobliwe przyjcie w domu wiecznych cisz.
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Drat ukasz powróci byo z wieczora do celi

z bielmem Acedyi na oczach. Dowiadczony pasterz

trzody swojej, przeor, dojrza pierwszy nierzdnego

smutku zmaz^ w renicach brata. Jakby lamp^ zga-

szono w tych piersiach: nie wieciy ju oczy blaskiem

wn^trznym. Nie pracowaa ju w sobie dusza; na

zewntrz zwracao si wci spojrzenie trwone a tpe.

I zawisao gnune na powierzchni rzeczy kadej. Ju
i róaniec nawet sam, szeregiem kostek dla tylko

by, obracanych w palcach nieustannie, a bez pacierza.

Ku niczemu utrudzay si palce; dusza drzemaa. Po-

siwiaa najwyraniej przez jeden wieczór koronka

wosów na ciemieniu. O potpieniu swem wci mó-
wi, nie wierzc, i zdoa kiedykolwiek w^ymodli duszy

swej zbawienie. Do farb i pdzli poczu nagle odraz.

Do ludzi za, — do braci w klasztorze, — nienawi;
o czem (w jadowitej potrzebie blunienia) mówi im

wprost w oczy.

„A c e d i al — myla przeor ze zgroz. — Boe
bd mu miociwi"

Jako Bóg zmiowa si: i ockn, wstrzsn t
dusz, — ale mierci owo obrazem i zjaw.

Za tym supem kiru z larw krzyow na licu, —
ni ten skowronek za sow, — z musu, z bezwoli, w tkli-

wem prawie oddaniu si grozie przemocnej, bdzi
brat ukasz krok w krok.

1 ju nic nie widzia, co si w kociele dziao.

A gdy ona, po niejakim czasie, wysza z kocioa
naw boczn i z bawem wiatem swej pochodni
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wstpia czarna w kruganki ciemne, - w tyme
blasku zagrobowych mrze trzepota si skowronek

u kruganka cian.

I ka.

W otchann ciemno wiata mruga wci
jeszcze burza przycicha, lecz ju nie oknami byska-

wic, a wrotami niebios caych, otwieranemi cicho,

raz po raz. Drzewa za furt, nawanic tak dugo
targane w upiorne po nocy zjawy, teraz dopiero

powracaj do ksztatów swoich. A tak stulone, jeli

rozchwiej si jeszcze niekiedy, to chyba tylko grozy

przypomnieniem, — i szeleszcz, szumi po oddalach

minionej ju burzy muzyk i rapsody... Ledwie tu

i owdzie roztargay si chmury, ukazujc niebo jak

gdyby omyte, o tak djamentowem rozbyszczeiu

gwiazd. Wokó pachniao ziemi, jak o wicie, cho
ciemno jeszcze zalegaa wiat. A taka rozgono

I
jest w powietrza peni, e sycha po oddalach jako-

1
we rozgwary, nie wiada skd, — jakby nad pioruna

(
ladem i ofiar, nad gromowego ognia zgliszczem

i ruin.

Brat ukasz szlocha wci.
L A mier tymczasem, wystpiwszy za furt, skie-

r rowaa si w stron grodu.

I zdao si mnichowi, e nad jej to wdrowa-
I niem ten szum i szelest przebiega po wierzchokach

drzew; e o goliardowej doli szumi te poburzowe

, rapsody, e jego to ycia burza jakby now wo
\ ziemi daa i odnowia gwiazd rozbyski na niebie.
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I wydao si bratu ukaszowi, e, gdy w gro-

dzie gaszono ju gromnice po oknach, a stróe nocni

podejmowali od nowa przerwane nucenia, — e
w onej to chwili trzykrotne uderzenie w bramy gu-

chem echem rozlego si po miecie caem. I e ten

i owy, co si do snu ju byo z powrotem ukada,
znów si zrywa, by po raz wtóry zapala gromnic.

„Kto zacz?!... Werda?!..." — krzyknli na rogach

stróe nocni, podnoszc latarnie nad swe czoa.

Bo mier, przewiawszy przez bram zamknit,
wstpia w ulice grodu.

I obwouje z pod kiru, a krzya:

>»Ja> goliardus, poeta wdrowny, bez imienia

u ludzi, zmarem tej nocy grzeszn mierci wóczgi —
za murami, w polu... I kar mki czyscowej umiera
bd wci, w coraz to innych duszach
tuaczych, po wieki szukajcych szukaniem do-

miertnem, po wieki przez was odtrconych precz — na

sabaty konania w rozterce,— w najboleniejsz godzin
niedopenie... Wymódlcie dusze tuacze z wiekowej

poniewierki, wyzwólcie z niedopenie katuszy czys-

cowych !..."



dzie mier przez miasto, noc,
w poburzowy czas, a zbiry

grodzkie za ni w trop, a chy-

kiem, — nie aby zaczepia j
mieli, lecz by si wszystkiego

wywiedzie, jak kae szpiegów

rzemioso.

Widz tedy, na ulicy zotni-

ków i patnerzy wychyla si
z okna osoba otya i wszczyna

po nocy larum aobne. „Ludzie wy moi! goliard,

sysz, umar!" A ssiady zaspane w^ychylaj z alkie-

rzów oczy i gby wci jeszcze zaokrglone lkiem

burzy. Có to za osoba taka wana, by a po

nocy? . .

.

I jedyna oto w miecie caem wielbicielka Muzy
powtarza ssiadom to wszystko, co w ni wgada
byo przypadkiem ongler zaproszony wczoraj do

oa:
„Jake, nie wiecie, ludzie?!... Czek-e to w Sa-

lerno i w Paryu byway! fizyki i lekarstw u mistrzów

nauczony! w filozofii biegy, dysputacyi artista!..."

„Cicho tam, pani, po nocy bd! bo na ratusz

wemiemy!" — zawarcz pod jej oknami zbiry.

26
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Ale jejmo nie bya z lkliwych. Zapewniwszy

zmaremu poecie cze i pami ród ludzi, odbiega

w g"b' alkierza po swe kosztowne piercienie, za ja-

mun wyzwolenia dla jego duszy. A jm w tern po-

hamowa musia. Dobywszy si z pod pierzyny, sam

w czepcu nocnym, jak i ona, przekada kobiecie

u okna, e lepiej byo to wszystko da w por
ywemu, e, przez tak szczodro niewczas, mier
sama wypysznia si tylko nad ycie, a wszystko, co

byo, nad tern, co jest.

Ale serce kobiece tkliwsze bywa zazwyczaj na

mier czyj, nili na najsmutniejsze bodaj ycie.

Wszcza si tedy kótnia midzy maonkami, — co

sumieniu waniejsze: ycie czy mier? i kto bardziej

szanowny: poeta ywy, czy umary? — Wysprze-

czawszy wszystkie racje swoje, postanowili nakoniec

ofiarowa wiec patronowi wagantów, witemu
Julianowi ubogiemu, — co i mniej rozrzutne bdzie

i bardziej pomocne duszy czyscowej.

Pochwalili to widocznie ssiedzi, bo niebawem

zamyka si jy okna wszystkie.

1 gasy wiata po wntrzach.

IN a teje ulicy, widz zbiry, my za szybami

wiato czerwone i rozjarza si co chwila ywszym
blaskiem. Zdawna maj zbiry baczenie na te okna:

kacerz w nich mieszka i ponocny, jak czarodziej,

pracownik.
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„Spa! — krzykn. — Nie kusi za i mierci,

które bkaj si dzi po grodzie i okolicy."

Z trzaskiem otwaro si okno wykusza. Ukazaa

si w niem posta ogromna, w skórzanym fartuchu,

z ramionami obnaonemi po okcie, a z gb ogni-

st, jakby od kunicy blasku. Naprzód chrzchn
piersi potn i splun zbirom na by.

„Pracuj", — rzecze.

A usyszawszy z opodal, kogo mier obwouje

za up swój ostatni, wychyli si z wykusza.

„Bój si Boga, jdzo czarna, gdziee ty go ju
uapi zdya?!... To wczoraj na sum goliard

tu pod memi oknami przechodzi, — a pi ze mn
nie chcia, bo si do kocioa pieszy. Zasi wie-

czorem, pod wiech gospody, widziaem go. I wycho-

dzcego noc z igrcami przez wywalon bram.
Czyby i on ranion by na ulicach?... W polu, po-

wiadasz, za murami, zmar?... Bodaj to! Mnie

L w^ murach tego przemierzego grodu zdechn nawet

[
przyjdzie!... Daj Boe wagantowi odpoczywanie

> wieczne."

I „adnej ci jamuny pod nogi z okna nie wy-

f rzuc, — wychrzcha za chwil. — Chod tu na

gór; moe ci co dam, gdy uprosisz przy dzbanie...

[ O! (uradowa si pomysowi swemu) za goliarda,

który wczoraj pi ze mn nie chcia, chod-e ty mi

j
dzi w zastpstwo, skoro si za jego dusz w grodzie

[
podawasz. Dobry mi dzi bdzie przy dzbanie i taki

bodaj kmotr ponury. Cni mi si bardzo tej nocy

w samotnoci mojej. I eb i rami nie do pracy

26*
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dzi; potrzaskano mi wczoraj bardzo gow^ —
u miasta bram. wista w niej jak w miechu i kuje

w skroniach jak na kowadach... Chod mi na stypq

po poecie, i mierci bodaj samal*

Zbiry pod murem a si^ w ty pomkn w prze-

raeniu. Bo oto po schodach domostwa rozlega

si tupot kroków. Sycha klucza chrz<;st w bramie.

I wytacza si oto z kunicy swojej ten kowal tajem-

niczy, z gow (jak teraz dopiero widz) snad rann,

bo ukutan w chusty.

„Chod ze mn pi! — krzyczy. — Nie zczmu-

cisz mnie strachem. Wiem przecie: ty z Misercordyi

tajnego znaku, a nie mier prawdziwa."

Ona wionie na bok z kirów szelestem. I zasta-

wia si domi przed szalecem zuchwaym...

Zgoni j jednak, uapi, jak t dziewk oporn.
I wiedzie we wrota domu swego. — Przymkny si
zbiry bliej, po drugiej stronie ulicy. Za wgem
ostronie ukryci, widz pod beczkowem sklepieniem

schodów, jak na stopnie, pitrzce si stromo jak w dra-

binie, wkracza powoli ona, wysuwajc co chwila z pod

kirów biae kostki stopy swej dugiej.

Na styp po poecie wkracza mier w kunic
pracy ponocnej.

IN i to izba mieszkalna, ni to komora rzemiel-

nicza, raczej spichrz chyba: bez poway cakiem,

otwarty a po stropowe wizania domu. Za dnia
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dachówki tam pewnie wida, teraz, po nocy, ciem-

no jeno ponura zwisa stamtd na wntrze cae.

li Bo ule na kuni, przed miechem, rzucaj cay blask

swój ognisty w czelu nawisego dymnika, a bokiem

zamrok ju tylko ciel czerwony, — a po te balaski

nawisego w izbie ganku, a po t^ zielon polew
pieca, wielkiego jak chaupa. I mieni siq te blaski

kunicy, skrz tu i owdzie, na ywych spiach, któ-

rych peno wszdy.
Dziwne ksztaty!. . Oto drzwi do ambony ko-

cielnej, w spiu kute. Na nich, ród kunsztownego

poplotu lici, jakowe pó-me i pó-tygrysice w obj-

ciach grzesznych, jakowe centaury, smoki, dziki,

sprone mapy i rozszalae lwy... Pogastwa majaki?

czy piekie upiory? czy moe dz i szaów czeczych

wyobraenia, na przestraszenie sumie w kociele?

Bo nad tem wszystkiem koguta wida: ptaka czuj-

noci i pokuty. — Tem ci bardziej niepokoi ssiedz-

I two takie: kacerza to moe robota potpiona? —
Oto u podstawy olbrzymiego wiecznika, zdziaywa-

nego przy samej kuni, wida jednoca z gow na

onie dziewicy, — za figmentum Zbawiciela

I

u ona Matki. I owo: jelenia u strugi, — obraz duszy,

dnej zbawienia.

Ali tu obok: mier taczy z mnichem zakap-

[
turzonym. Na ratusza wie zdziaywane to jest, by,

co godzina, pod hejnei, wyskakiwaa ta para z budki,

na swe plsy przed oczyma ludzi. Machina ku temu,

caa z kó zbatych, ju si, — wida pobok, —
przez mistrza obmyla, buduje i klepie... Ksztatów
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z gliny lepionych, których tu nie brak wokó, nie

rozeznasz wcale, bo pachtami przykryte, — dla na-

goci niesromnej? czy dla kacerstwa moe, zatajonego

w ich wyobraeniu? — niewiedzie!..

Gospodarz, jakby odgadujc zdziwienie nawet
pod t larw krzyow na licu czeka, przyprowa-

dzonego tu z ulicy, powiada od proga:

„Zdumiewaj zawsze grodzian te ksztaty u mnie

ogldane. Rzek: czarodzieja jaskinia, w której wy-

kuwaj si postaci wyszego pikna i okrutniejszej

mocy, nili w yciu... Dawniej, gdy koció budowano
w grodzie, jam cay — dusz i dniami wszystkiemi, —
by przy tej robocie. Dzisiaj, jam za dnia pat-

nerz, zbrojmistrz paski, by owo ks chleba do

gby mie. Temi czasy, jakie w grodzie naszym

nastay, jam noc ju tylko sob i dawny: — Boego
Domu kowal, ywych spiów mistrz!"

Co mówic, usadza gocia w gbokiem krzele

u stou, — a godnie: na rczniku podesanym. 7a-

czem doby z puzdra dwa szacowne puhary; prze-

tar je, wydmucha, jak trzeba, i napeni winem
ze dzbana.

„Na goliarda... — mówi siadajc naprzeciw, —
na wdrownego poety wspomnienie!"

Trc si, brzkn szklenicami.

I pij pod rozdzwo ten.

Go ima si czarki przez rkaw przydugi, —
garci czarn. Skrzywi si na to patnerz, widzc,

e gbura snad do si zaprosi. Wic pijc, wyziera

ku niemu niechtnym zezem przez kielicha szko.
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I postrzega, jak pod uchwytem tej Japy, puhar

jego szacowny, gdyby do wntrza si wtacza: —
przewaa si szklenica za klepsydr wewntrz sypk.

v_/dstawia tedy stary kielich swój, kuakiem

gb i ws przeciera, — ali ani ladu tego wszy-

stkiego nie byo ju przed oczyma. Patrza byo przez

wrb puhara, a spojrzenie przez kryszta jest, — wia-

domo, — niedobre. (Std wiedmy i wróki ciemne

uprawiaj arliwie t magi patrzenia w kryszta.) —
Koniec koców widzi przed sob teraz tyle tylko,

e go, wsunwszy kielich pod larw na licu, wy-

chyli go zacnie do dna.

A nic tak przy dzbanie nie rozbraja i nie cieszy,

jak taka rzetelno w
.
piciu. Wic, czek gocinny,

zapomnia niebawem o swem niedobrem spojrzeniu

z przed chwili. I nalewa czemprdzej po raz drugi.

„Tam owo, w kcie, przy kuni, — pogaduje

z dzbanem w rku, — pitrzy si a ponad dymnik —
wiecznik siedmioramienny ; wije si wokó niego

Drzewo ycia... Nie odlewów sposobem rzecz t
buduj, lecz kowam to w elezie od lat dziesiciu —
dla kocioa... Tak, od lat dziesiciu !..."

,,Wina zasi zbrakn nam nie powinno, — na-

lewa po raz trzeci. — Przedaem bo wczoraj zbroj,

na któr kupca znale nie spodziewaem si wcale.

Kowaem j sobie przez lat cztery, — akuratnie
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wedle onglerowych opowieci o Parsifalowej zbroi.

I znalaz si przecie taki, który j kupi !... Pewnie
zapatrzy siq by on rycerz w moje wrota kocioa,

na których zdziaaem wszystkie klski rodzaju cze-

czego, od wygnania z raju poczwszy, a skoczyem
ostatni nadziej czowieczestwa, wedle wierze
moich... Za spraw tej zbroi zakupionej wszcza si
wczoraj ona bitka na ulicach i u grodu bram. Std
i moje dzi guzy i rany na bie. Nie auj... Ucie-

leniy si spie moje: wyruszyy z kocioa wrót na

nowe szukanie Graala... Pon byo o nim sowo
onglerów^, nie wskrzesiy go w yciu i poetów gle: —
posg jeno ze spiu budzi przeszoci wielkie i wy-

prowadza w ycie bohatery, jak z kocioa bram.

I rozwala wszystkie mury zniewolenia, a zacienie
ywota naszego... My to jedynie zdziaywa potra-

fimy, ywych kamieni i spiów mistrze. Bowiem
sztuka nasza jest suk niemiertelnoci!"

Nie podobao si gociowi sowo chyba ostatnie

bo tak zachrzcha i wstrzsn si raptownie, jakby

pod chodu skdci zawiewem nagym. I zbami
nawet kapn pod tym zibem, niewiada skd.

A patnerz zapali czemprdzej lamp na

stole; — zawsze janiej nieco: wida przynajmniej,

z kim si gada. Ale gdy wprzódy, w czerwonym

blasku kunicowych uli, tak byszczay, zda si,

tamte renice za krzyow larw, — teraz, w sko-

nem, a rdzawem wietle oliwnicy, zgasy jakby te

oczy zupenie. I widz si w tej chwili na ksztat

dwóch jam czarnych.
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„Uu!.," — natrzsa si patnerz nad ponuroci
takiego kmotra przy dzbanie.

I tknie go znienacka, jakby palec w jedno

z tych lepi wrazi chcia.

A on cofn siq musia wraz krzesem. Lecz,

e si nie obrazi, a swoje wypi znów rzetelnie,

wic napeniy si znowu szklenice: „Milczek to

jaki, nie rodzi si, wida, pod horoskopem Merkura,

który ludzi rozmownymi czyni. I niech go tam licho!..

Na to czek z drugim rad pije, by si sam móg naga-

da."
Wic pogodziliby si rycho przy dzbanie, gdyby

nie to, e gospodarz nagym ruchem, odstawi oto

kielich i ciko wspar gow na kuaku. Pot kro-

plisty w jednej chwili wysczy mu si na czoo;

poczerwieniaa szyja, posiniay skronie...

Nie rycho przy.szed do siebie. A gdy odsapn,

j kl na czem wiat stoi

:

„eb mi wczoraj porozbijali ju nazbyt u grodu

bram... A i bez tego przytrafiay mi si ostatniemi

czasy one zaszumy i zawrotnoci, — jakbym si
w pieka czelu zwala za ywa!.. Ze z onych to prac

pomocnych w zawzitem czynieniu dzie swoich, —
powiada mi wczoraj lekarz na odpucie. — No,

i ze dzbana! — mówi. — Jakim e miechem mam
dmucha na t kunic wntrzn? Z serca i ona

wszak zapalno do roboty idzie? Ze si przepala

z czasem i serce czecze, — powiada, — nie po-

doa. — Wic niech go szlag!.." — zerwa si z przed

stou z t kltw na samego siebie.
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„Hm !.."

Ale mistrz nie baczy na te pomruki. Pilno mu
byo otworzy okno wykusza, by przewietrzy resztki

tego zaszumu z gowy, wzi w miechy puc dech

wiey. Powlók si za nim i kamrat od dzbana.

Midzy poburzowych chmur okby wypywa
wanie nad mury ksiyc olbrzymi, ni ten okrt
z Zamorza, który po przetrwaniu nawanicy dopywa
oto do portu. I wywiesza sw latarni zawiatów,

która grodu mury w zamki - niewidy odmienia i za-

grobowem jakby tchnieniem owiewa postaci czecze

w omie wiata tego.

Zbiry i stróe ukryci za wgem ulicy jli w tej

chwili pokazywa sobie palcami siwobrod na wy-

kuszu posta mistrza, a przy nim on zmor w kirach,

z larw krzyow na licu. On e to: — odbiorca

dzie z kunicy samotnika, trudów jego nocnych

poplecznik, czarów sztuki kupiec.

KJd wylotu ulicy zotników i patnerzy spoziera

na tamtych obu kocioa pier. Nad rozogiem scho-

dów, w okolu dwierzowej wnki, pod ustrzpio-

nemi baldaszki, stoj tumu stróki przesmuke. Boego
Domu gospodynie. Wwiaa smuga ksiycowego
wiata na kocioa schody, nasczya omy srebrzy-

stej we wpukin wnijcia i uderzya blaskiem, jak

w zwierciado wielkie, w bronzowe odrzwia, — na

których mistrz zdziaa wszystkie klski rodzaju cze-
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czego, a zakoczy ostatni nadziej czowieczestwa —
wedle wierze swoich.

Gór zasi^, nad poamane pachy dachów, wy-

pitrzay si widmowo obie wieyce tumu, poyskujc
koronami u czó podniebnych. Nad niemi gwiazd

roziskrzone bezliki w ciemnym granacie nieba. Gdyby
ogon komety, zawisej midzy storczami wie, wyrzu-

caa si w przestworza droga mleczna, — ni to gociniec

bdnych rycerzy, wabicy tajniami wiata, czasów

i ducha, — a po nieukojów wdrowniczych kres:

po Monsalwatu zamek sam i Graalow w nim czar!...

Mistrz jakby zaczerpn oto w puca dech g-
boki, bo a rce na piersiach skrzyowa:

,,wierwiecze zaledwie, poow moe tylko

lichego ycia mego, oddaem wrotom twoim, — opoko
rzeczy wiecznych!.."

„Mhml.. Mhm!.." — zachrzcha tamten drugi

w nagym znów niepokoju. I zatula szyj kirami

swemi, jak gdyby zib gwatowny powia na od
kocioa wie.

„Chodno",— przytwierdza poczciwie gospodarz.

I, zamknwszy okno, powróci z nim do stou.

„Na wdrownego poety wspomnienie!" — po-

wtarza, nalewajc czarki.

I pij pod rozdzwo zderzonych puharów, —
tym razem jako bardziej aobny.

„Heje! to nasze przebicie si wczoraj I
— po-

gaduje gospodarz. — I e h e u !"

Zwiesza gow w przypominaniu.
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„Fides ! — spes! — caritasl.. Ledwiem ujrza

wczoraj w obery ywe zjawy tych zdawna marzo-

nych spiów, a zasiekano mi w przebojach mio
i nadziej. Tak i w doli mojej !... W upartych prze-

bojach przez mury zacienie grodzkich lega mi-o i nadzieja moja. Wiara w ycie wyszej

piknoci i mocy tu z nad kocioa progu odjechaa

pono, na ksiyc... Tak i w sercu mem kacerskiem,

które w rojeniach poetów i onglerów wicej szukao,

nili w kociele samym... A w oddalestwie od ducha

powszechnoci na bezmio i beznadziej skazao

si samo!..."

Pogi mu si kark, po kolana zwisa broda siwa.

„Czas sam chce, bymy ustpili innym ludziom, —
inny stawa si duch powszechnoci... Hej, zamike
trubadary paskie! i ty goliardzie, który owo zmar!

i wy onglery, ostatni opowiadacze o Graalu! —
pora wam pono ustpi duchowi grodzian. A i mnie

z wami, — bo inne ju po grodach buduj kocioy..."

Gdy sign teraz po dzban, ju nic nala nie

zdoa, — wysczyli go do dna. Nad pustemi szkle-

nicami pochylili si obaj.

I uderzy w te gowy wyprónionych kieli-

chów smt.

W ciszy, jaka nastaa, sycha byo pod dachem

jakowe chroboty; wnet potem kwik ohydny, tu-

potliwe uganianie si, gór, — i nagle plusk, jak

w wod, opadajcych gdzie na izb szczurów. —
Rdzawe wiato oliwnicy, krzyujce si w powietrzu

z blaskiem dogasajcych uli, rozsnuwao jakgdyby
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w kunicy pajczyny smuji. Chyo zwija si snad
po tych niciach tkacz tej przdzy, w ciemnociach

któw, gdzie midzy szczurami, ukrywajc swe ciel-

sko pajka — z krzya biaym znakiem na grzbiecie.

mierci brat, trudów czleczych grabarz, osnuwa
w sino - srebrzyste cauny zaprzepaszcze wszystkie

ywe spie.

V-/hodzi mistrz tam i sam pod tym namiotem

ciemnoci, nawisym nad spichrzow kunic. I z na-

wyku chyba, lub dla myli samotnych rozpo-

godnienia, dostpuje czasami do dzbana i czarki.

A e puste, wic z pomrukiem kroczy znów po izbie.

1 ju z niechci spoglda na kamrata tej nocy,

który pi, bo pi rzetelnie, ale za poczstunek nawet

nie porozmawia. Gospodarz ju si dosy byo na-

gada; nieche teraz go co powie.

„Niemy-?!

"

1 rozdraniony nagle t larw na jego gbie,

doskoczy do znienacka, by mu zerwa zason
z przed twarzy. Lecz tamten uchyli si od tej napastli-

woci ; a tak dziwnie agodnie, tak wiotkim prze-

giciem si w pasie, tak falistym ruchem ramienia, —
e gospodarz zmiesza si niespodziewanie.

Czek pjany, cho gburnym si stawa, roz-

wraliwione ma bardzo oczy i uszy.

Wic ten gest niespodziany sprawi, e staremu

uczynio si na duszy jako delikatnie, — kawalersko.
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Na tapczan prosi. „Mit^kkol" powiada, klepic miejsct

wskazywane tu przy sobie. „Jakie powstanie

z miejsca wspaniae! jakie pynnoci królewskiego

chodu!" — baczy mistrza okiem, na ksztaty i ruchy

zawsze czujnem.

1 w tern zdumieniu pomrukuje do si : „Chyba
to nie mczyzna? . . . Kto ich tam wie, — w Mizer-

cordyi tajnym znaku !... A gdyby tak traf nastrczy
dzisiaj...? Hm! Lepsze to podczas nili wino!"

Wic nie dorywa si ju gburnie, lecz za rbek
larwy licowej ujmuje.

Przedziwnie mikkie uchylenie si od tej cieka-

woci; a w tej odmowie tak przekornie wabny i pie-

ciwy gest zgarnianych ku piersiom ramion, tak nie-

spokojny szelestek kirów u stóp, a kolan tak trwone —
uch! — zatulenie si przed raptem, sprawiy, e,
czek krwisty, rozpali si w oka mgnieniu. Wiew
kobiecoci uderzy mu w nozdrza, zdzieli jak obuchem
po bie nietrzewym.

Ju j ma przy piersiach. „Szczupa jednak

ogromnie!.." — rozczarowa si w pierwszej chwili. —
Bierz licho! Schrupie dzi i tak chudzizn, cho,

pewna, e wolaby pulchniejsz ... Ta za piekielnic

si widzi, — jak to chude zazwyczaj, — bo w tern

szamotaniu taka smaczna si czyni ! . . . Nie pora mu
delektowa si obliczem, by najpikniejszem, — nie

stara si ju odchyli licowej zasony. Ju tylko,

na wznak j przeginajc, podrywa gwatownie te jej

szmatki u kolan.
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Ujrza piszczel i kostk za ydk ca, gnat biay

za udo i, p u s t -4 a po krzye, miednic koci

onowych.

Odrzucia go groza pod piec. I zatargaa

wasnemi jego rkoma ten eb nietrzewy. Nieufajc

swym oczom, podbiega do stou, chwyta w gar
lamp, podejmuje j wysoko. I patrzy z pod doni.

Na tapczanie ley szkieletem nagim mier
w postaci wasnej, — kir stargany osun si na

podog.

Pot kroplisty, ju po raz drugi tego wie-

czora, j mu zalewa czoo. I znów poczerwieniaa

szyja, posiniay skronie. A yy tak si wzdy na

nich, e sycha byo nieomal w izbie bicie tych

pulsów. A gdy mu i garcie oto wasne rozchyla

si jy przed oczyma jakowym skurczem drgawko-

wym, sam instynkt rzuci go w stron okna.

Ona zerwaa si wobec tego z tapczana i zblia

si do.

Widzi przed sob tylko t jej czaszk, w tej

chwili ponuro opuszczon na ebra, a tak lisk na

ciemieniu i potylicy, e si odbija w niej kunico-

wych uli blask, czynic z niej samej, gdyby spi
ywy po nocy.

On ju tylko wos wichrzy nad czoem i przy-

sania doni oczy.

A gdy znów spojrza, widzi ciemni tych oczodo-

ów bez dna i t ohyd nagich, zbiastych szczk
pod zapadlinami policzkowych koci, — co wszystko
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czynio wyraz tak gorzko urgliwy : „Czego ci al
w yciu?!..."

Zaduma) si jakby nad jej pytaniem niemeni.

A rami<^ wyciga poniewoli w strontj kunicy, A,
z gbi piersi chyba wydarte, zatkanie wstrzsno
nim nagle:

„wiecznika przed otarz nie dokocz kocio-

owi 1"
. . .

I widzieli stróe, a zbiry z ulicy, jak przy otwartem

oknie wykusza pada oto na klczki chopisko to

olbrzymie, jak wtula twarz i brod w j e j kolana, —
jak szlocha caem ciaem u nóg pani mierci.

vJna to chyba podja go z klczek i usadowia
przy stole, na swojem ju teraz krzele: — sama
gospodarzy w tej chwili. Oto dzban, ju wysczony,
za j e j rki dotkniciem napenia si winem po wrby.
A e mistrz zamilk, przemówia teraz ona.

„By si nie ba! — powiada, nalewajc mu
szklenic. — Zuch! — zderza i rozdzwania puhary. —
Z jakim e ty djabem pakt zawar za cen wasnego
ycia oddanego spiom ? . . . Chobym ci przeduya
dni twoje, wiem: strawisz je wszystkie w utrudzeniu

samotnem — nad tem owo Drzewem ycia, za reszt

wasnego ywota. Poco to, czecze? . . . Pij!

Zuch! ... I odo- si to serce na ycie i ludzi,

ku najsmutniejszej dla si doli, w czynieniu dzie

nad ycia miar i kres. Take si to do mnie wci
pali, — wiecznoci optacze! Do mnie!"
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Poklepie go po twarzy kostkami dugiej rki,

a pod stoem a zawierzga z radoci, zatupoce

chrzstnemi stopami.

„Ha! ha! — do mnie! Cho pewnie wolae
bardziej otye? Tylko e ja nawiedzaam ci czsto

w samotnoci twojej, a te pulchniejsze, — panie ze

wiata, — rzadko kiedy zaglday do ciebie, A ty
ich szuka nie raczy, — z wiernoci dla mnie. Ha!

ha! — dla mnie! — (ja znów wierzga jurnie pod

pod stoem). — Oto masz -e mnie wreszcie ca, —
masz! . . . Prawda, jue si tam, na tapczanie, sam

wprzódy dobiera do wdzików wytsknionej. Dam,
ci, dam pieszczoty moje wszystkie, rycerzu ty mój

tskliwy !"

I w pochrzstnych skokach, a zagrzechotaniu

koci w^szystkich, rzuca mu si na szyj, wtula na

kolana i w piersi:

A, odrtwiaego groz, chce widocznie upieci
oto, zagrza ku sobie najechotliwszym powabem
swoim. Bo t jedwabist liskoci ciemienia, a potylicy

gaszcze mu policzki; pod w^argi mu podsuwa
czaszk swoj.

W trupiem tchnieniu tych koci, tu u twarzy,

odrazie samej na wspak, zdziaa si czar: z dna

serca wyrwaa si wspomnie zwidem — jakowa
gowina zoto-falista w rozkwieconego sadu promie-

niach, — zuchowate czoo radosnoci dziewczcej, —
zatulonych rzs zawa nagle rosisto, — rk opa-

owych jabonkowe u skroni zapachnienie, — ar,

który wargami dziewczyny w policzki mu uderza,

27
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jak nasonecznionego okwiatu osypem, — i usta wasne,
wtulone w ró chyba, . . . gdy dwa nagle serca

zabiy mu w piersiach !

Stara tymczasem, odgadujc zazdronie te wspo-
minki jego, powiada gucho:

„Przed wami to, minionych zud, minionych

nie bezpowrotne chwile, przed wami, mionice
zazdrosne — zataczy tu dzi ze mn kochanek
mój ! . . . Patrz, dokoczony ju dzban i tej uudy
ostatecznej, jaka jest w kielichu samotnych. Jeszcze

kropel kilka ... Pij ! Zuch ! . . . Moe dopijesz si
wreszcie tej prawdy czeczego istnienia, jaka jest

w kroplach ostatnich: — nigdy ju! — nie po-
wtórzy si nic! — nawet sen o szczciu
ju si nie przyni!"...

Z chciwoci opoja wysczy te krople nike

z dna kielicha : wziewa piersi ju tylko wo pu-

chara — za ostatnie tchnienie yciowych wspomnie.

I trzasn mu w teje chwili puhar w doni;

a z okrwawionej wraz garci wytrzsa musia krysz-

tau szczerby. Tem ci wikszym zuchem zgasza
mierci sw gotowo: — i na t dum sta winno
czeka ! Grabi palcami dug po pas brod, wsa
podkrca, w bok si ujmuje:

„No, Kostusiu! podaj-e mi rczk na ten

taniec twój."

Ona tymczasem przeciga si w ramionach, jak

ten siacz ocknity. A wytrzaskawszy z przegubów
ociaoci wszystkie, spry nagle gnaty, pit skrzesze
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przed sob ochota, przytupnie kostkami stopy . .

.

iJ zaklaska w grzechotki rk:

Rozhulae we mnie ducha:

hej! zataczy dzi Kostucha!

Na mierteln plsawic
ksieni^ z kurw razem chwyc,
zrównam pany i ebraki:

kady skoczek mi jednaki,

wawe wszystkie taneczniki

:

opat, prior, kanoniki 1 , . ,

Nie dbam o godnoci czyje:

raz si yje!... raz si yje!...

I mier w szale rozpustnicy rzuca si przed jego

oczyma w dzikiego szau pls. A chrzci, grzechoce

i zgrzyta wszystkiemi komi skieletu. . . . Nagle

pochwyci szklenic ze stou, przewzi j jednym

zaciskiem — w klepsydr wewntrz sypk. I z tym

roztruchanem w spronem ramieniu chwyta wreszcie

mistrza w pó, — zakrci, zawiruje nim w koo, —
wiszczc i przypiewujc t szczk zbat:

„A kto do dna wypi dzban,

komu puhar w rku trzs,

patrz, jak plsa pod mój tan

:

raz si yje!... tylko raz!...

Wypuszczony nagle z jej ramion, rozpdem
migi potoczy si pod piec i osun na aw. Po
chwili ju si sania; poczerwieniaa mu znów grdyka,

27*
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spczniay skronie. Lecz tym razem ju nie trwoga,

a dziwna gorzko wykrzywia mu wargi. Co widzc
ona, doskoczy do — z tem drapienem wyszczerzeniem

szczqk, jak owo u tej pó -kobiety, pó - tygrysicy na

ywym spiu opodal. — „Moje ty kocianisko naj-

wierniejsze !". .

.

I pocaowaa go w te wargi gorzkie.

Gow w dó run caem ciaem na ziemi.

A powalony na wznak zasiepa rkoma, zatupota

jak ko. Chopisko byo mocne, bo oto gow raz

jeszcze podj, na okciu j wspar. I wystawi oblicze

potwornej, sinej purpury : — za pocaunkiem onym
ju si snad rozpkiway pod skór kruche yy
pijaka. „Ratujcie !" — .zabekota w nim, duszy ju
chyba samej na wspak, lepy instynkt ycia; jakby

wzywa na ratunek blizkich jakowych, których koo
niego nigdy nie bywao. Poczekawszy tedy daremnie,

opad znów.

Okrutny, gardowy stek, jak w rzeni, wypeni
izb ca.

Z pod pieca wymkny si nagle szczury i, prze-

wijajc si koo tego ciaa, migay zaledwie futerkiem

swem skrtnem i ogonem ysym. Najmielszy z nich,

wdrapawszy si na but, wystawi wreszcie ryj

wszcy. 1 a nosek zmarszczy pod ubem tchnie-

niem rozkadu. A dziwi si czarnemi perekami oczu,

e palce mistrza, — i w tej jeszcze chwili ! — lepi jakby

w glinie ksztaty jakowe; to znów podrywa si rka,

niby z motem w garci: gdy ciao ju gni po-

czyna, utrudz si jeszcze dusza tworzeniem —
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szczurom na er, pajkom na osnucie. A tworzc
wci, boryka si z ciaa ostateczn bezsi : raz po

raz tcowo przegina mu si grzbiet. — Nagle guche
stuknicie gow w ty: „Chryste, w rce Twoje!..."

Mikko plusny donie o podog. Ju cisza. Exitus.

Wówczas mier, — widzieli stróe i zbiry, —
opucia chykiem dom jego.
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dyby dwa dzicioy garbate ry-

suj si w mroku krypty postaci

dwóch mnichów zakapturzo-

nych, kujcych w wieko trumny.

Z gwodmi na podrczu, —
w zbach, — wistliwie poga-

duj ze sob bracia. Ze s
mnichy w tej chwili. Za igr,

której si spodziewali, owo
jakie rzemioso grabarskie spra-

wowa im kazano po nocy. I to dla kogo ? ! . . . Tyle

bo o goliardach wiedzieli zakonniki, e klerki

to najbardziej zuchwae, wynoszce si nad stan du-

chowny, wierszami pyszne, nauk dufne i gardzce
mnichami.

Puka który z nich motem w trumn, tu nad
gow goliarda, jakgdyby budzi upionego snem
wiecznym. I powiada:

„Spokorniae bracie?! Poczekasz w tej pokor-

noci na Sd Ostateczny ! . . . ,A wtedy ju wam nie

pomoe, klerki, Aristotelesa logika. Ani Wenus z sy-

nem swoim, ani Zeus wasz z piorunami w doni,

ani Platon, szaleniec, z akami swymi 1
'.

. . Tak pisze

Hieronim wity".
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„Nie pomog!" — zamrucz mnichy, przerwawszy

swe pacierze.

„Chocia oni wszyscy zjawi si^ wtedy, zmartwych-

wstali, by pospou z najpot^niejszemi królami wiata

dre przed Sdu chwil. ,Ty jedynie, — powiada

wiaty, — bdziesz si wtedy radowa, czecze ubogi

i prostaczy! Ty jedynie bdziesz si wtedy mia
i woa: Oto Ukrzyowany nasz, . . . który niegdy

w pieluszkach, krzykiem dziecka wypenia stajenk

prostaczl Oto Syn prostego rzemielnika i kobiety,

która z pracy rk swoich ya, — a dzi sdzia

wiata! — czarodziej! — szatanów pogromca! '.
. .

Tak pisze Hieronim."

Wynurzony znienacka z za ciemnych kolumn

krypty, stan nad mnichami przeor z latarni wznie-

sion.

„Franciszkariy ! . .
." — usysz nad sob sowo

guche.

Odezway si znów pomruki pacierza, uderzyy

moty w trumn.
A przeor, zaamujc rce przed sob, oddala

si w kolumnowe mroki.

„Z jasnych promieni Twego ducha, Franciszku,

owo co pozostao w sercach Twoich ,maluczkich*! —
odwiecznatkliwo pieluszkowa i stajenkowa dla Boego
Syna. \ pod ni gucha, mroczna pomstliwo pro-

staków . . . Oni to uzacni wiat, rozmno wiar,
rozszerz serca czecze, lepsze ycie zgotuj i na

ziemi :
— Laici fructuosi sunt! — powtarza

za Antonim Padewskim wszystko to prostactwo, dla
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si tkliwe, dla owieconych pomstliwe. My to, klerki,

kazimy serca, — bodaj i przeory, biskupy, papiee
nawet i — my krzywdzimy wiat, a poniamy prosto-

tliwe . . . Zaiste, gboko wejrze musia w serca

maluczkich on czek, który na grobie swoim, w kociele

Wormacyi te sowa wyry sobie kaza:

Rychlej morze wypite, a demon pod gwiazdy

wywyszony bdzie
Nili owiecony przyja prostaka posidzie".

r rzysiad przeor w gbi krypty, u grobowej

ciany, by w wietle latarni wycign z zanadrza

jakowe karty, dobyte niedawno ze skrzyni. —
„Znam! Znam!" — powiada dzi jeszcze niedbale

tych strzpach goliardowej .Apokalipsy*,
bkajcej si w odpisach ród owieconych. mier,
osoniwszy powag i te strzpy, kae mu teraz odczy-

tywa niecierpliwie one wdrowania goliarda z Pita-

gorem po piekle i czycu.

Czyta tedy na traf:

„ ... Za dymu siarkowego chmur ujrzaem

czarny korowód postaci mniszych wlokcy si ponuro.

1 usyszaem, jak okrzykn si chórem siedmiokrotnym:

„Panie I . . . Panie i . .
. " Zadraem na to woanie

straszliwe. I opuciy mnie czucia wszystkie, gdy si
amaa piecz siódma ..."

Wypady przeorowi z rk te karty.
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Ile e ty czecze przemarnotrawi ducha w wa-

ganctwie! — Bo oto i w tern miejscu urywa si rzecz

twoja... I nie wiadomo: one mnichy czarne, —
nie dominikany- to czasem? za ogniami zapalonych

przez si stosów? i siarkowym dymem onych piekie,

któremi zastrasz wiat ? . . . Ow za ich krzyk

okrutny, który ciebie z nóg zwali, — nie wzywanie -

to byo Boga mciciela, na dominikaskich stosów

zapalanie po wiecie ? ! . . . Moe ty, bracie poeto,

dozna w onej chwili widzenia wróebnego? Moe
za on siódm pieczci tajemnicy ujrzae przezna-

czenie wszystkich jasnych de z ducha: — zwy-

cistwo ponuroci w sercach czeczych i okrutn nad

duchem przemoc prostactwa ? 1 . . .

„A na zwiastowanie Ewangelii wiecznej
dugo przyjdzie czeka czowieczestwu 1" — powraca
uparcie do swych oblicze niedawnych w celi.

1 szeptaa do melancholia przypomnieniem tej

dziwnej opowieci z jakowych ksig kacerskich:

„Niecierpliwi si w niebie duch wity przed

innemi osobami Trójcy, kiedy mu nareszcie zstpi
na ziemi, wedle pragnienia apostoów i obietnicy

Chrystusa. Pokaza mu na to Zbawiciel ran boku

swego i znaki po koronie cierniowej. „H e u m i h i!—
westchn Duch wity, — lecz wiem teraz, co mi

czyni: zjawi im si w postaci takiej, której tkn
nie mi." — Rozoy mu na to Zbawiciel przed

oczyma swe donie przebite ..."

Czarne skrzyda melancholii wygarny si zmor
z kostnicowej ciany i objy starca po raz wtóry.
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Otacza go tymczasem las kolumn niskich i te

doem cielce si blaski od otarza, — gdyby bdne
cieyny wiata przez ycia pomroki, a po grobów
niem cian. Wo popioów z szuflad stalli, kapturów

mniszych warta nad zmarym, biae karty brewiarza

W czyich doniach, odczytywanego pacierza pomruki

i te kucia motów w wieko trumny. Z nad otarza

wychylaj si ku niej, — pogro raczej nili bogo-
sawiestwem, — te przydugie palce bizanckiej Boga-

rodzicy.

Sdu Ostatecznego przedsienia zdawaa si krypta

klasztorna.

Joculatory tymczasem, z pokornego po gro-

dach nawyku, nie mieli wykracza z przedsieni

kocioa. Kilku z nich przekrado si jednak do orga-

nów, by tumionemi akordy podda towarzyszom

pienia aobne. W goliardow pie uderzyli igrce,

a tak arliwie, e rybat, w piewaniu przodowny,

wysun si poniewoli na rodek kocioa — z zamkni-
temi nieomal oczyma i szyj wycignit — jak ten

ptak rozpiewany.

Te Verbum incarnatum

clamant fides, spes, caritas !

Nad prochami poety. Ucielenionemu So-
-w u skarya si w pieni — wiara, nadzieja i mio.

VJdy organów tony wycigny ich z kruchty

na rodek kocioa, zapomnieli wraz igrce o pokorze



- 171 —

swej z przed chwili. I po odpiewaniu modów, tak

~ si rozwasali po nawach wszystkich, takim gwarem
' wypenili cisze zakonne, e przeor ockn s'\ musia

z zadumy, w przypomnieniu obowizków gospodarza:

„Który z braci, — obwoywa, — spowiada
ich tu zechce, niech si ku temu przysposobi pacie-

rzem ... W piekarni zasi posiek dla tych ludzi

narzdzi ... A sztuk mi adnych, — hej tam,

igrce ! — ani opowiadania romansów przed mnichami

po ktach nie wszczyna! Bo nie rozgrzesz. A je
nie dam".

1 wstpi midzy te postaci pstrokate, obcaowy-
wany wraz przez nich po doniach i rkawach. Nad
goliarda kocem ualali si przed nim, oczywicie, od

pierwszego sowa. aki winili w tem lekarza, który

mu wczoraj w gospodzie krew puszcza, cho by to

dzie witego Floriana, niedobry na krwi puszczanie.

„A lekarz wiedzie o tem powinien . . . Nieuk!"

Wczoraj na rkach przez nich obnoszony

„doctor miraculosus et admirabilis"
poniewierany by teraz bez miary w kótliwych ga-

wdach aków. (Biada temu, kto stoi o aków chwalb
i porywy !)

Przeor wiedzia snad o tem co nieco, bo

z umiechem pobaania przytakuje niedbale ich so-

wom. Wiedzia pono, e dobry i zy porywaj
zarówno te dusze, — acz obaj nie na dugo. —
Wiedzia, e niechby Judasz sam, ze swym postron-

kiem na szyi, z grobu wsta i siarczycie im przy-

pochlebi, pójd za nim i w pieko. Daremnie
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by wtedy im przekada: „aki, Judasz-e to: Pana

Boga przeda!" — „Niemoe- to by — odpowie-

dz, — by czowiek o tak piknej wymowie ..." —
2 czasem, gdy do ostygn, racz przyzna niedbale:

Pewnie tak byo, jak powiadae. Ale przeda, czy

nie przeda, to ich, aków, teraz ju nic nie obchodzi.

Gdzie te czasy! gdzie te kalwarje! Zycie naprzód

pdzi. A akom pilno w yciu.

Najtrudniejsza to na wiecie sprawa i nielada

pasterza rzecz pasa trzody takie. Niestatek szukania

waniejszy im zawsze bdzie nad wszystko, co si

statkiem zdoby daje. Ów kur witów wszystkich, —
modo, — ma jednak osobliwy zmys przeczu du-

chowych, acz pogrony w niewiedzy i zamtach

ycia stadnego.

Wic mimo wszystko czu przeor sabo do

aków. Oto raz po raz kadzie rk na jedn z tych

gów rozgadanych, jakgdyby rzec chcia: „Ucisz-e
si w sobie, signij w przeczu twych milczenie!" —
A gdy nie przestawali si uskara nad strat goliarda,

przerwa im wreszcie:

„Nie przystoi modoci by paczk nad grobami;

osobliwie, e w kadej aobie nawet waszej bdzie

zawsze wicej wntrznego swaru, nili ez. Za te

utyski wasze, e wanie temi dniami tylu z was

skoczyo z przyczyn wszelakich . . . ? Nie bacz
na to nigdy ludzie, acz przytrafia si to, e nie wedle

cia staroci mier kosi, lecz wedle ducha, który

ju si postarza. Moe u Muz mino wanie
jakowe lat 30: przeyo si jedno pokolenie
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z Ducha . . . Nie wam, przedsi, aki, lecz dla was.

Dla was! zrozum kady. I korno przed tern miej.

Zmare wprowadzaj ci we wrota ycia".

ak niejeden rozezawi si w tej chwili, bo

syszao si to nieomal, jakgdyby przeor ofiarowywa

i ycie i serce swe stare — modoci ducha i nadziei

nowej.

Ze przeor „jest mdry!" murem pewnoci stano
natychmiast w sercach modych. (Najmdrzejszy dla

nich zawsze ten, kto ich rozrzewni i przypochlebi im

zarazem). Wic ju ani na krok nie odstpowali od

niego. Gdziekolwiek przeor si ruszy, oni trzod
ca za nim, — jak to aki!

Igrce tymczasem ju si pokócili ze sob,

w któr stron nazajutrz wyruszy, do jakiego miasta

dy. Niejeden tak si przy swojem upiera, e
innych, którzy z nim i nie chcieli, do djaba odsya.

Wywizaa si z tego zwyka sprzeczka: która sztuka

Bogu i ludziom milsza, a która temi czasy cakiem

ju nie potrzebna. Ze za zbrako midzy nimi

goliarda, który, cho z pustym mieszkiem, respekt

wzbudza ród towarzyszy, — wic oto zarobków

grodzkich miar oceniano teraz sztuk wano. A nie

tylko przodownik uby im; lecz i ta ,królowa cyga-
stwa*, a matka beztroski: — skoczka, pena zawsze

pogardy dla kadego grosza, którego nie przepito,

nie przebawiono gdzie na wiecie. Gdy za gro-
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madzie jakiej ubdzie onego respektu przed czemkol-

wiek, co si zyskiem nie wypaca w yciu, gdy wy-

stygnie i on zapa, który si ywi beztrosk wszyst-

kich, — wonczas samolubstwo przezorne wypeza
z kadego serca. Tak si rozbijaj gromady wszelkie, —
osobliwie te, które skojarzy duch czasów.

Wic, wzdychajc po goliardzie, uala si kady
waciwie nad samym sob. Spochmurnia nawet

gadkarz, wyskarajc si ludziom, e nad sztuk

gadkarsk wol dzi mieszczany grodzkich ucieszni-

ków urgliwe wyskoki przed cudzemi oknami; e od

najpikniejszych gadek ze wiata ciekawsze im zawsze

najbliszych ssiadów sprawy i dole; e na nich to,

na ssiadów, gadki ukada prosz, — a i szczodrymi

by obiecuj.

„Przyjdzie na te cikie czasy ima si tego

rzemiosa; onk i bachory tu sprowadzi i osi
w tem miecie jako magister s e d e n t a r i u s".

„Niema to, jak sztuka opowiadania romansów!-^

powiadaj inni.— Do spojrze na dumne szaty panów
onglerów. Rycho patrze jak taki rumaka dostanie

i samopas w wiat ruszy, chepliwie spogldajc na

dobrych niegdy kompanów Muzy pedestris".
„Nie drani bestji ! . .

." — rozleg si w tej

chwili gos niedwiednika z przed kocioa.

Ten bo nawet progu kocielnego przekroczy

nie móg, najwikszy zawsze niewolnik sztuki swojej.

Tymczasem ogania swego zwierza, jak od much, od

pustoty rybatek. Goliarda poaowa byo pacierzem,

jako chrzecijanin, bo nie jako towarzysz: mia z nim
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porachunki zazdroci o skoczk; a teraz i za mier
jej wini go musia. Tam oto, za foss i wa klasztornej

granicy rwao si przygnbienie jego. Wyprosiwszy

wreszcie od mnichów opat i latarni, ruszy wraz

z niedwiedziem, by pogrze t reszt, jaka z niej

pozostaa — dla nikogo ju teraz.

A przedzierajc si wraz ze zwierzem przez

ciernie na wale, wspomina jej chwile ostatnie, na

które nadbieg jeszcze z towarzyszami. Goliard ju
nie y byo, a przecie gow tak si jeszcze rozpacznie

do jej piersi tuli, e ona, nieprzytomna ju cakiem,

gaszcze go wci jeszcze po wosach i powiada

: cicho: — „ecie mi dziecka nie dali, jeszcze mi wam
ii matkowa..."

^ To byo jej sowo ostatnie, — za kobiecego

I
ycia piecz na ustach.

[
Przedar si wreszcie niedwiednik przez te

f ciernie. W ponurych ciemnociach ród ruin, byskiem

latarni nagle objte, leao — ywym kamieniom,

rzekniesz, na wyzwanie, — skoczki ciao nagie.

I w czarodziejskiem jakby okolu tego wiata,

na zem miejscu, za klasztoru granic, wici si
pocz tej nocy — dz sabat wtóry. Wzgardzony
za ycia kochanek, peza oto na klczkach wokó
tego ciaa i cauje bez pamici jej wosy, usta, kolana

i stopy.

A niedwied, niuchem poczuwszy trupa, pocz
trca swego pana: „Spójrz, co czynisz ! . .

." A gdy
w swej trosce nazbyt natarczywy si sta i kadubem
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owo caym odpycha go pocz, oba kuaki pana

bi go jy po bie:

„Przez ciebie to, bestjo okrutna, od której ani

na krok w yciu oddali siq nie mogem ! Przez

ciebie, krwiopijco mój ! . . . Jake mi byo o kobiece

aski zabiega — z tob, upiorze? ! . . . Kady by
przede mn zalotnik ruchliwszy i rywal szczliwy!

Dawnoby ona moj bya, gdybym ja od ci wolny by!"

Niedwied obity przyleg jak pies, pysk na

apach pooy, nos w ziemi wbi. I u kopanej oto

mogiy zda si rozmyla nad tem, e w onym dole,

zasypane piargiem, w marmuru biel zastygnie z cza-

sem nimfy ciao doskonae.

Na cmentarzu ywych kamieni, ród gruzów

i szcztów pogastwa, wyrasta wieej mogiy kopica.

Za krzy u wezgowia stoi nad ni opodal owa posta

w marmurze, z odbit gow; a pobok ów cokó
z przyrosemi stopami wraz z tym napisem, obionym
w gazie:

„Aphroditae, divinae, s a c r a e . .
."

Opieszy przeor przez rodkow naw, — aki

za nim, — i ju ma zstpi do krypty, gdy z pod

ramienia wywin mu si przed oczy wagant który.

„Mistrz kamieni ywych, — zaleca swe usugi."

„Witaj, mistrzu ! . . . Wiem, — za mierci ludzi

drogich, lub cennych, nastpuje w lad sztuka wasza.

Ale nie u nas franciszkanów".
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Niezraony tern, j mu mistrz wykada, jakby

to on, u ciany kruchty bodaj, zdziaa goliardowi

nagrobek. Wpodu by go postaci uoy, niby na

kamieniu przydronym wsparby gow jego, stopy

za nie o lewka, jak u panów, lecz o ksig, na znak

e czek owiecony spocz tu na wieki. Za tarcz

i miecz — gle i smyczek by mu da, by ludzie

rozumieli? e poeta tu ley. I cho nie w zbroj,

lecz w paszcz i kaptur klerka przyodzieje go, wszy-

stko inne, — w kadym szczególe, — zdziaa jak na

grobowcu wdrownego rycerza. Tak mu zbodzie,

shaczy stopy dugie, tak mu osmtnic da w pier,

ulg pod brzemieniem zadumy, tak mu ospi, skobuzi

lico pod kapturem, na sumienia freisobliwo wielk.

Dziwi si przeor, ale potakuje.

„Widz! — rzecze. — Jue to wszystko zdziaa

ustami, ju tu rka mistrza nic pono nie doda . . .

Nakazuj wci memu bratu ukaszowi milczenie

w mowie innej, nad pdzle i farby, aby tern wy-

mowniejsz staa si przed Bogiem tamta jego mowa.
Ty, bacz, nie otwierasz okna milczenia dla onej

gobicy, która w czas pracy najchtniej nas nawiedza...

Bowiem nie ty, mistrzu, lecz Duch, ywemi czyni

i kamienie... Obawiam si bardzo, zali dokonywane
bywaj zamierzenia twoje".

Cmokn mistrz przeora w okie, niby w po-

dzice za duchowne pouczenie, a waciwie po to,

by mu przeor gada nie przeszkadza.

Gada tedy dalej, wywodzc gorczkowo: jak

to on zamierza, — jak uczyni, — co to z tego bdzie...

28
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W racjach i kauzach bardzo wymownych tómaczy,

jaka to wogóle powinna by e x p r e s j a ywych
kamieni.

Dziwi si przeor bardzo, ale potakuje wci.
Wreszcie przerywa mu: '

„Czynienie w milczeniu jest powag rzemielni-

ków Boych. Takimi byli budowce onego tumu

w grodzie: — zawzici w milczcem przykraiwaniu

ciosu i kamieni, od grubych gazów na podwalin,

po najlotniejsz strzelisto wie. I, nie doczekawszy

si nawet dokonania dziea, obliczonego na trud

pokole kilku, schodzili w grób, po dwakro bez-

imienni, — bo za ycia i po mierci, — jako my
franciszkany . . . ^Tedy i goliard nie bdzie mia
nagrobka w kociele moim: raz, e ty go wogóle

nie zdziaasz, powtóre, e przeciwi si to regule

naszej. V a 1 e".

„A marmuru tyle poniewiera si za waem
klasztoru!" — sarka mistrz.

Idzie przeor dalej, — aki za nim, — gdy

z ciemnej nawy wystpuje ku nim brat ukasz,

cay schowany w kapturze i sam jak ta zmora ciem-

noci. Uj przeor chorego za rk i prowadzi midzy
aki, jakgdyby go z nimi zaprzyjani chcia.

„Oto mój najcichszy, — powiada, — mój naj-

bardziej milczcy ! I nieustannie w sobie pracujcy, —
w lku wtpliwoci cigych . . . Przydajcie mu, aki,

nieco wasnej lekkomylnoci, obudcie w nim wasze

mode wadze radoci i miechu, — b e a t i r i
-

d e n t es!"
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I objwszy go wpó przed oczyma aków, baga
ich nieomal:

„Zleczcie mi go chopcy, bo staro moja bez-

radna jest przed Acedi duszy modej. Jeli cieniem

samego siebie ma si wasa po klasztorze, raczej

taczy mi go nauczcie. Bo taczy brat ukasz
(widziaem) nie umie wcale".

Zapali wraz aków ten apel do ich wadz du-

sznych, — ju okraj mnicha.

Lecz on nachyli si tymczasem przeorowi do

ucha i szepce co tajemniczego, wskazujc po za si,

— w ciemnoci, za otarzem.

„Zwidy to i zmory, bracie, — przerywa mu oj-

ciec. — Z dz zatajonych rodz si one wszystkie".

Opady przeora aki, w gwatownem rozcieka-

wieniu: co te si mnichowi zwiduje po ciem-

nociach ?

„Powiada, e na fletni mu wci przygrywa

w uszach, a podczas i wyskakuje przed niego, — pl-
sajcy na kopytkach swoich".

„F a u n u s 1— odgaduj aki radonie. — Pan!

„Ci!.." — zgromi ich musia przeor za takie

uradowanie si w kociele.

„Ze zwid, wiadomo, — tómaczy za wszystkich

ak najroztropniejszy. — Ale i taki bodaj nawet,

—

nie z pieka on rodem. Bowiem wity Antoni wy-

wiód ich z ciemnoci pogastwa; sami si o to do
zgosili na pustyni egipskiej".

28*
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Powtarza ak akuratnie to, co dzie przed tern

usysza byo w gospodzie od goliarda. Ale po roz-

waeniu dodaje ku temu racje ju wasne:

„Za radosnoci cigno i c h natur zawsze.

A ich dowioda ta tsknota do nowiny najradoniej-

szej, jaka kiedykolwiek bya: — do betlejemskiej!"

Tu przeor zagarn oburcz gow aka i wy-

caowa policzki jego wiee.

„Dobrze to rzek, bracie aczku ! Sam brat

Leon, najpogodniejszy przyjaciel Franciszka, nie po-

wiedziaby lepiej".

Mnich tymczasem szepce dalej przeorowi na

ucho, — e na nic teraz i klasztorowi pacierze

jego: e midzy trdowatych mu teraz i, ich rany

omywa, 'vvszy z ich achmanów w^ygarnia : — dobro-

czynno sprawowa".

Smtnie kiwa przeor gow na to:

,,1 tak bywa ostatnia ucieczka nierzdnego

smutku ! A w misercordi dla si radeby za-

mieni wszystk serc szczodrobliwo -— corda mi-

s r o r u m."

Tu ak roztropny a rce w zdumieniu zaama

:

„1 franciszkanin tak rzecz powiada?! Tak mi-o dla ludzi ponia ?
"

Przeor poklepa go tylko doni po czubie:

„Jakto mistrz i po mierci nawet z ust aków
gada! Sowo w sowo syszaem to ju od niego.

Jakbym z goliardem wci jeszcze rozmawia tu,

w waszej kompanii".
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Widzc jednak pewne zaniepokojenie sumienia

w wejrzeniach modziey, doda musi po chwili:

I „Widnie wszystko, co nie wyrasta z korzenia

mioci. Przedsi, nie amor, nie misercordia,
lecz Caritas zwie si mio nasza. Tu za (wska-

za w dó, jakby na fundamenty klasztoru), tu, po-

siewem Franciszka, najgbiej w ono ziemi sign
ów korze. Wic modym ponkom z niego nie blu-

szczem czepia si ziemi, lecz drzewem ku górze

wyrasta!"

zstpuje przeor do krypty, — aki za nim, —
i zatrzymawszy si nad trumn goliarda, uprzedza

aków zasapanie nage :

„Nie masz smutku w mierci! Zyw^ie goliard

w was kadem swem sowem, — syszaem przed

chwil".

„Zywie!" — przytakuj smtnie. .

„Wodzi was i teraz jeszcze. 1 tu owo przy-

wiód was wszake, — ju po skonie."

„Przywiód!" — potwierdzaj aonie.
Zasiad przeor w stalli opodal i z pod oka przy-

patruje si tym akom wdrownym, którzy wedle

ducha wszake chadzaj po wiecie.

„Nie smucie si, chopcy!"

I przypomniawszy sobie co ze swych medytacyi

dzisiejszych w celi, na skrzyni, — poczyna myle
gono przed akami:
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„Gdyby brat ukasz nie zawiód mnie byo dzi-

siaj, za ostatni rozdzia ksigi naszej o bdnem ry-

cerstwie dalibymy o bdnoci waganctwa wszelkiego

zawiadczenie w prawdzie: jakto nie na kresach

wiata, nie na zamkach - niewidach zroje, lecz

u progu nieomal, w pierwszej samotni za gro-

dem znalaz Franciszek Graala! — na starcie smu-

tków z oblicza ziemi, na odnowienie serc wszystkich.

... I napisalibymy z bratem ukaszem na sam ko-

niec, jakto nam, franciszkanom, rozmnoy wity
w klasztorach swoich on znaleziony zamek graalo-

wego cudu !"

Tu, czarem jakby nagle odmodzony, porwie si

przeor z awy. I okrzyknie w rozpromienieniu oczu:

„Cieszcie si aki !
— wy j es tecie na

Monsalwacie!... Tu mury same dysz wiar
Abrahama, nadziej proroków i mioci
Zbawiciela naszego! Tu odnowicie w piersiach wa-

szych t nowin najradoniejsz, jaka kiedykolwiek

bya: nowin chrzecijan! A spragnione usta wdrowni-

ków przyoycie do onej czary, która rozjani wam
w duszach wiat cay — do ywego serca Franciszka !"

1 nad on trun czarn z gl u wezgowia

wyciga ku akom ramiona.

„W y jestecie na Monsalwacie!
A chocia niedugo mi tu, wiem, pozostaniecie,

cho was nie przyoblek w habity nowiciatu, jednak

terciarzami Zakonu Ducha czyni was

bogosawiestwem mojem . . . Gdziekolwiek Ducha
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spraw jak podejmiecie modego serca arem —
u temu, aby si stary smutki z oblicza ziemi i odno-

iy serca czecze, — tam graalow sub peni
-dzieci!"

Tak aki wdrowne, za pomiertnym przewo-

lem poety znaleli Graala.

{K. CZ. III.)



Wrracajcie do domów, — romans ju skoczony.

Ta jest powie o duszach tuaczych i o ducha

czeczego wiecznym nieukoju in figmentis rzeczy

dalekich wam tu wiernie opowiedziana. Sobie i wam
wiernie. A i w czwórton, jaki gle podday: —
w trubadurski, onglerów, goliardowy i mniszy ton,

by kamieniom wschodów czeczych nada czasów

ycie i kolory.

Za ywe kamienie postawiem wam — bdnych
rycerzy, w^drownych igrców, klerków i aków, oraz

wdrowników wedle ducha.

Pomn... jeszczem gow do szyb okiennych won-

czas nie siga, gdy na podwórze zaszli raz waganty.

Szalone „Bakche!" brzmiao nieomal w haasie

moim na dom cay. 1 z oczyma dziecka u szy-

by, widziaem . . . Tak cudnie byo, e opo-

wiedzie tego nie potrafi dzi wcale: zbrako

moe w duszy tych najwieszych kolorów radosno-
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ci pierwszych. Moe kto z was widzia ich równie

za modu?.. Ten przypomni moe wraz ze mn, e
ani skoczki ju miedzy nimi nie byo, ani gdca, lub

piewaka, ani onglera, ku opowiadaniu romansów, ani

poety z g^l . . . Wi^c smt mnie dzi . ogarnia nad

tem, e od czasu mierci goliarda tak si^ owo roz-

bia, rozproszya familia caa. Ta ju tylko uboga gromad-

ka kuglców, z siaczem i symfonist wóczy si po

wiecie. — Daj im Boe zarabia igr na chleb

powszedni

!

My za towarzysze Muzy, — którzymy dawniej

razem z tamtymi po wiecie chadzali, a dzi, w od-

osobnieniu nieufnem, lczymy, kady, po izbach cias-

nych, by lucrarescribendo panem nos-
t r u m, — czem my lepsi dzi od tamtych poprzed-

ników naszych? czem godniejsi przed ludmi?...

Goliard, mimo licznych grzechów, by przed ludmi
czekiem postokro wolniejszym nili my dzisiaj,

skoro najbardziej respektowanym osobom w miecie

odway si powiedzie na rynku, e s wobec Muz
rudes et idiota e. Wprawdzie zastawili go sob
towarzysze, obroni rycerz. Za nami nie ujmie si
napewno towarzysz aden, nie wstpi w szranki a-
den rycerz bdny. To te i wolnoci ducha naszego

nie takie dzi wolne, i szyje nie takie zuchwae.
A spragnione usta wdrowników do innej przyka-

damy dzi czary: niepokój piersi tuaczych koimy naj-

skuteczniej u pierwszej strugi powodzenia . . . Bo czy
budz si w nas one ducha troski a nieukoje wzywajce
wci do nowego szukania szukaniem? Hej! ledwie
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za akowskich i waganckich lat, gdy nas wodzi po

wiecie zwid rycerzy bdnych na ksiycu ! — zanim

te mieszczan córy, a potem onka i bachory, te bal-

dachy i pierzyny ludzi osiadych, nie nauczyy . . . res-

pektowania respektowanych i pomiatania tern wszy-

stkiem, co si w grze ycia nie wygrywa kart. —
Daj Boe i w tym grodów smutku zarabia Muz
na chleb i szacunek powszedni

!

Wy zasi. Muzy Terpsychory panie dzisiejsze,

nie pogniewajcie si za wasz przodownic przed wie-

kami: za skoczk plsajc po rynku grodzkim. I, przez

wzgld bodaj na te brylanty dzi wasze, darujcie jej

on sukni z ndzy, t jej rozpust, nieopa-

trznie ladajak, — w której i najwiksze podonczas

ladacznice zachowyway co z dziecka, nimfy, i matki

zarazem: owo niestpia wraliwo kobiety! Ona
to czynia nieraz i z takiej nawet — królow cygastwa,

lep órawic ziemskiego pikna, na czele igrców

sztuk wszystkich, po gocicach swobody i bez-

troski 1

A wy, aki dzisiejsze, z paznokciami poobgry-

zanymi od pilnego czytywania ksig : — którzy wedle

ducha przedewszystkiem szukacie, by najgórniejszym

lotem zerwa si do ycia ... nunuam per-

manentes! Nie znajd dla was w sercu lepszego

yczenia nad ten órawiany krzyk zapomnianego

Arcypoety. Nie znajd" pono i bardziej ponego:

osidziecie rycho i wy — osiadoci wedle ciaa

i ducha.
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Wam za, suchacze miociwi, za te grosze w m
czapk<; na awie skadane, a bardziej za serc waszych

czujno w zasuchaniu, — to jedno powiem na

ostatek

:

Omyli si przeor we wróbnych obliczeniach swo-

ich. Pokolenie Chrystusa i apostoów, jako siewne, li-

czoneby nie powinno : ziarno dojrzewaow nastpnych

,

osobliwie od czasu nawrócenia Pawa. Tedy do wrób

-

neg-o roku 7890-tego jeszcze jedno pokolenie z ducha :

czyli lat 30, dodaby wonczas naleao. Dzi zasi uczy-

ni w tem i drug poprawk niewielk, liczc od

onego czasu, gdy Papie Grzegorz doby nas z omyl-

noci Cezarowego kalendarza . . . Zatem: — Ducha

królestwo na ziemi: rzdy najwolniejszych i najbar-

dziej ow^ieconych nad wolnymi i owieconymi, oraz

czerpanie z najczystszych róde poznania — nastan...

. . . Obliczcie sami, lub, co atwiej : spytajcie bdnych
rycerzy czasów naszych.

Gotyckiego tumu strzelisto podniebna, rzucia,

— gdyby cie przez wieki, — taj dziwnego proro-

ctwa na gowy naszego wanie pokolenia. I na

wspak tym, którzy i dzi brzuchem do ziemi przylgli,

nawet u kocioa samego wrót, wywioda, z kocioa
jakby bram, ywe spie rycerzy bdnych—wiar w star-

cie smutków z oblicza ziemi, w odnowienie serc

czeczych 1

A jeli i was omyl obliczenia wróbne, a za-

wiod znów rycerzy obietnice,— nieche ten ich duch,

odradzajcy si na ziemi wci, uzacni nam de-
niem wszelakie dole ludzi osiadych ! . . . Moe to
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lepiej nawet bdzie, jeli nie doczekamy si ziszczenia

Królestwa Ducha, g-dy wzamian pozostanie nam

denie? Nieacno odnawiaj si serca z nawyknie

czucia, mylenia i posiadania. Wic lepiej to moe
bdzie, jeli nowe niebo czasóv/ przyszych za]ar

nieje nad gowami dzieci naszych? gdy stare niebo

i ziemia stara — min wraz z nami.

Kraków 1913/14.

Warszawa 1917.
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